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Woord Vooraf

“Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, 
richt ik mijn node tot uw diensten."



3

Klachten zijn bronnen van informatie en van…inspiratie.

Geachte raadsleden,
Geachte raad van bestuur AG SOB en Ivago
Geachte lezer,

Een bron van informatie en van inspiratie. Zo zouden we graag aan u dit jaarlijks rapport van de Ombudsvrouw 
willen voorstellen. Het 16de op rij. Wat staat voor 16 jaar ervaring in behandeling van meestal hardnekkige klachten 
over de Gentse overheidsdiensten, het OCMW en het Stadsontwikkelingsbedrijf. En sinds 2012 ook voor Ivago.

Waarom een bron van informatie?
U krijgt van een onafhankelijke vertrouwenspersoon immers te horen waarvan burgers wakker liggen en soms 
ook blijven wakker liggen omdat de klachten nog niet werden opgelost. Het gaat zowel om grote als kleine, maar 
herhaalde ergernissen. U krijgt nieuwe maar ook herhaalde signalen die allang geen nieuws meer zijn voor jour-
nalisten, maar die niet uit het oog mogen verloren worden door de politici en ambtenaren. 

Meer en meer wordt in 2012 ook duidelijk, aan de hand van herhaalde klachten, dat op het ogenblik dat een groep 
burgers de eindjes alsmaar moeilijker aan elkaar kan knopen, vooral door stijgende huur en energieprijzen, de 
overheid alsmaar meer ‘gemakkelijker’ middelen krijgt om in te vorderen door het inzetten van deurwaarders en 
zich dus harder begint op te stellen. Dit rapport is een pleidooi om zich toch als lokale overheid, bij invordering, 
rechtvaardig en vooral bemiddelend op te stellen. Ook de deurwaarder kan altijd een laatste poging doen, maar 
ook diensten die facturen invorderen kunnen met een eenvoudig telefoontje burgers nog eens aanmanen om te 
betalen of horen wat er schort.

En natuurlijk krijgt een aandachtige lezer ook een beeld van hoe de lokale overheidsorganisaties omgaan met kri-
tiek. Als men afhoudend en defensief reageert kan er gemakkelijk escalatie optreden en denken klagers vlug dat 
men iets te verbergen heeft. Vaak is ook te merken, en veel meer dan 15 jaar geleden, dat er open en constructief 
wordt gereageerd op de aanbevelingen. Klachten zijn immers veel meer dan alleen maar informatiebronnen, ze zijn 
hopelijk ook inspiratiebronnen om bij te sturen waar nodig. 

Toch worden er altijd fouten gemaakt, ook in 2012. Iedereen maakt immers fouten. Maar niemand wil dat weten, 
schreef de Nederlandse nationale ombudsman. We leven in een tijd waarin we elkaar meer en meer afrekenen op 
fouten. Stomme of kleine fouten worden dan uitvergroot tot onvergeeflijke fouten. Op het lokale vlak kan dergelijke 
manier van handelen grote gevolgen hebben voor een organisatie maar ook voor de burger die meestal ook niet 
alles op voorhand kan inschatten.

Als lokale ombudsvrouw geloof ik dat je net van je fouten kan leren. En dat geldt dan ook en vooral voor de ombuds-
vrouw zelf. Zo wens ik me te verontschuldigen bij de medewerkers van het departement Facility Management, meer 
bepaald bij de medewerkers van de drukkerij mocht ik bij het publiceren van het vorige jaarverslag de indruk heb-
ben gewekt dat het rapport 2011 door hun toedoen later dan gepland werd afgeleverd. Niets is minder waar. Het 
is juist dankzij hun jaarlijkse betrokkenheid en inzet dat elk jaar een aantal verzorgde exemplaren kunnen worden 
aangeboden. Tegen een heel betaalbare prijs. Waarvoor hartelijk dank.

Met respect

Rita Passemiers
Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW, AG SOB en Ivago
 



4

Woord Vooraf .................................................................................................2

Inhoud  ........................................................................................................5

HOOFDSTUK 1: TRENDS EN CIJFERS IN 2012 ..........................................................6

De Trends in 2012 ..............................................................................................................................................7

Cijfers en Grafieken ..........................................................................................................................................10

HOOFDSTUK 2: ACHTER DE CIJFERS EN GRAFIEKEN................................................ 18

Departement Bevolking en Welzijn ...................................................................................................................20

Departement Brandweer ...................................................................................................................................24

Departement Communicatie en Promotie .........................................................................................................26

Departement Cultuur en Sport .........................................................................................................................28

Departement Facility Management ...................................................................................................................31

Departement Financiën ....................................................................................................................................33

Departement HR ...............................................................................................................................................34

Departement Milieu, Groen en Gezondheid ......................................................................................................37

Departement Onderwijs en Opvoeding .............................................................................................................40

Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein ................................................................43

Departement Werk en Economie ......................................................................................................................49

Diensten van de Stadssecretaris ......................................................................................................................51

Kabinetssecretariaten College Burgemeester en Schepenen ............................................................................54

Dienst Ombudsvrouw .......................................................................................................................................57

OCMW Gent .....................................................................................................................................................58

Lokale Politiezone Gent ....................................................................................................................................62

Stadsontwikkelingsbedrijf ................................................................................................................................66

Ivago  ..........................................................................................................................................................68

CO-ACTOREN ..................................................................................................................................................71

HOOFDSTUK 3: OPVOLGING VAN KLACHTEN ......................................................... 74

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN ......................................................................................................76

DEPARTEMENT BRANDWEER .........................................................................................................................80

DEPARTEMENT CULTUUR ...............................................................................................................................81

DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT ......................................................................................................81

DEPARTEMENT MILIEU, GROEN EN GEZONDHEID ........................................................................................82

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING ................................................................................................84

DEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE ..............................................................................................85

DEPARTEMENT RUMODO ...............................................................................................................................86



5

Inhoud

DEPARTEMENT STADSPROMOTIE EN SPORT ................................................................................................87

DEPARTEMENT STAFDIENSTEN ......................................................................................................................87

DEPARTEMENT WERK EN ECONOMIE ............................................................................................................88

OCMW  ..........................................................................................................................................................88

POLITIE  ..........................................................................................................................................................91

HOOFDSTUK 4: UIT HET LEVEN GEGREPEN ........................................................... 94

Een selectie van klachten .................................................................................................................................94

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN ......................................................................................................95

DEPARTEMENT BRANDWEER .......................................................................................................................106

DEPARTEMENT COMMUNICATIE EN PROMOTIE .........................................................................................107

DEPARTEMENT CULTUUR EN SPORT ...........................................................................................................110

DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT ....................................................................................................114

DEPARTEMENT HR ........................................................................................................................................115

DEPARTEMENT MILIEU, GROEN EN GEZONDHEID ......................................................................................118

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING ..............................................................................................121

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN .......................................124

DEPARTEMENT WERK EN ECONOMIE ..........................................................................................................139

DIENSTEN VAN DE STADSSECRETARIS ........................................................................................................141

KABINETSSECRETARIATEN COLLEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ...................................................144

DIENST OMBUDSVROUW .............................................................................................................................147

OCMW GENT .................................................................................................................................................148

LOKALE POLITIEZONE GENT .........................................................................................................................152

STADSONWIKKELINGSBEDRIJF GENT ..........................................................................................................162

IVAGO  ........................................................................................................................................................166

CO-ACTOREN ................................................................................................................................................170

HOOFDSTUK 5: EINDCONCLUSIE .......................................................................178

BIJLAGE ....................................................................................................182



6

HOOFDSTUK 1
TRENDS EN CIJFERS IN 2012

“Met dit schrijven tracht ik mij een laatste strohalm te vinden , in de hoop dat de 
problematiek die ik zal beschrijven, een oplossing zal vinden."
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De Trends in 2012

Het is de taak van de lokale ombudsvrouw om signalen te geven op basis van de hardnekkige klachten die ze in 
2012 heeft ontvangen. Die signalen worden gepuurd uit twee groepen van klachten: namelijk de tweedelijnsklachten 
die te maken hebben met de werking van de diensten en daarnaast ook de herhaalde ongenoegens over maatschap-
pelijke fenomenen. In dit hoofdstuk geven we enkel de opvallende trends voor 2012.

1. Individuele problemen en directe omgeving. 

Burgers klagen bij de Gentse ombudsvrouw vooral over hun persoonlijke relatie met de lokale overheid en over hun 
directe omgeving, kortom over hun individuele problemen.
Dat is al ruim 15 jaar een opvallende vaststelling op basis van duizenden klachten bij de Dienst Ombudsvrouw. 
Toch is er een verschil.
Op 15 jaar tijd en vooral de jongste 10 jaar hebben Gentenaars hun wijk, hun buurt drastisch zien veranderen. 
Sinds de openstelling van de Europese grenzen kan morgen je buur immers een andere Europeaan zijn waarmee 
de communicatie veel moeilijker kan verlopen. Zo zijn kleinere klachten over zwerfkatten en hanengekraai totaal 
verdwenen (ook al omdat hier is bijgestuurd) maar we krijgen nu meer en meer klachten over wezenlijke problemen: 
de zoektocht naar een adres (domicilieadres of referentieadres), de zoektocht naar een betaalbare woning (meer 
en meer daklozen komen naar de ombudsdienst) en aangepast werk, de te complexe en trage bureaucratie voor 
dossiers over verblijfspapieren, de zoektocht naar een meer leefbare buurt (zwerfvuil, vandalisme, lawaai) en de 
behoefte aan alternatieve vormen van samenwonen.

2. De verzuurde burger?

Meer dan in de beginjaren merkt het ombudsteam dat vooral burgers die klagen over de kwaliteit van hun (onmid-
dellijke) omgeving, ook willen meedenken aan oplossingen. Dat is ook duidelijk bij het formuleren van de klachten: 
niet zelden wordt ook een suggestie meegegeven door deze groep ‘klagers’. Op die manier is de mondigheid en 
ook het opnemen van  verantwoordelijkheid toegenomen. Waar steeds meer gesproken wordt van de verzuurde 
burger, stellen wij dit fenomeen minder en minder vast de jongste 5 jaar bij deze groep klagende burgers met 
vooral omgevingsklachten. Verzuring ontstaat pas wanneer ze geen enkel gehoor vinden op hun verzoek om mee 
te denken voor een oplossing of als ze het gevoel krijgen dat er helemaal niet naar hen wordt geluisterd, of er op 
vrij lange termijn toch niets verandert.

Omgevingsklachten gaan vooral over de toestand van de trottoirs en over de grote druk op het openbaar domein 
door inname voor werven en festiviteiten en ook door het steeds weerkerende fenomeen van zwerfvuil. Maar de 
meeste klachten gaan vooral over de minder goede toestand van de trottoirs. Dit zijn de meest voorkomende 
onderwerpen in 2012.

De herhaalde individuele klachten gaan vooral in 2012 over discussies omtrent invorderingen van de Stad en het 
OCMW via deurwaarders, trage en complexe inschrijvingen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters, de dub-
bele belasting op verwaarloosde panden, de lange wachtrijen voor een sociale woning en de hoge energieprijs bij 
de netbeheerder voor burgers met een budgetmeter. Deze, soms bittere klachten, zijn heel dikwijls gelinkt aan de 
beperkte financiële middelen waarover klagers beschikken.
In ons land draait immers zowat alles rond het bekomen van een inschrijving in de bevolkings- en vreemdelin-
genregisters. Wie geen adres (referentie– of domicilieadres) kan voorleggen vindt geen werk, kan niet genieten 
van enige tussenkomst van de overheid en kan ook niet op de wachtlijst komen voor het bekomen van een sociale 
woning. De meest schrijnende situatie vinden wij bij de bejaarde huurders (bijvoorbeeld de 70-plussers) die uit 
hun huurhuis werden gezet, bijvoorbeeld na verkoop en op zoek moeten gaan naar een sociale woning. Het is 
mensonwaardig om bejaarde burgers (die hier bijvoorbeeld heel hun leven hebben gewerkt ) geen voorrang te 
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geven in die zoektocht. Momenteel is dit pas vanaf 75 jaar. Deze leeftijdsgrens is te hoog. Er is dringend behoefte 
aan specifieke sociale woningen voor deze groep.

Naast een woning zijn ook vooral minder geschoolde migranten op zoek naar aangepast werk en een aangepaste 
opleiding bijvoorbeeld als ambachtslui (schoenmaker, scharensliep enz.). Heel schrijnende situaties van bittere 
armoede ontstaan wanneer migranten tussen de periode van een eerste negatieve beslissing nog een verzoek tot 
verblijf indienen op basis van humanitaire gronden, het zogenaamde artikel 9 bis, en ondertussen niet mogen 
werken, zelfs wanneer ze een werkaanbieding krijgen op basis van de scholing en opleiding die ze hier hebben 
genoten. Daarbij hebben ze ook geen recht op leefloon. Wanneer de uiteindelijke beslissing geruime tijd op zich 
laat wachten of niet onmiddellijk kan worden meegedeeld omdat er nog een hele reeks handelingen aan vooraf-
gaan, dan zien we burgers die hun huur niet meer kunnen betalen, die smeken om te mogen werken en die dus in 
de onmogelijkheid gesteld worden om zich op die manier te integreren. Dat is bijvoorbeeld het geval voor burgers 
die ondertussen een opleiding tot loodgieter of een opleiding in de bouw of de horeca hebben gekregen gedurende 
de jaren dat hun asielaanvraag nog liep en waar ook vraag naar is.

3. De harde overheid? 

Ook de economische crisis laat zich vooral sinds 2012 voelen via klachten over invorderingen via deurwaarders. 
Niet alleen parkeerretributies, ook boetes en niet betaalde facturen worden ingevorderd door deurwaarders.  
Zo klagen meer en meer burgers over de hardheid waarmee de overheid momenteel retributies, facturen en boetes 
invordert.  Dit soort klachten is opvallend toegenomen in 2012.

Hoe moeilijker de economische situatie hoe groter de kans dat een burger zijn verplichtingen niet nakomt. Maar 
tezelfdertijd stellen we vast dat een lokale overheid ook harder optreedt terwijl een aantal burgers het financieel 
moeilijker krijgt. 
De Stad heeft immers sinds 2009 een eenvoudiger middel tot invordering gekregen: de invordering via de deur-
waarder en dus niet meer via de meer omslachtige procedure van de rechtbank. Onder het motto van het gelijk-
heidsbeginsel wordt de invordering via deurwaarder systematisch toegepast.
De ombudsvrouw heeft hier een duidelijk standpunt: burgers moeten in de eerste plaats trachten retributies en 
boetes te vermijden of in elk geval toch trachten escalaties te vermijden. Menen ze onterecht een boete of een 
retributie te hebben gekregen, dan moeten ze vlugger bezwaar indienen en niet wachten tot de hele zaak escaleert 
en de deurwaarder al is langsgekomen.
Het spreekt vanzelf dat afwijkingen van de regel heel zorgvuldig moeten behandeld en gemotiveerd worden. 
Maar ook een lokale overheid kan zich efficiënter en minder hard opstellen bij invorderingen.
Doe er als lokale overheid alles aan om deurwaarders te vermijden. Ook een deurwaarder kan nog een minnelijke 
schikking voorstellen (wat trouwens normaal is voorzien) en bij het invorderen van facturen kan soms een een-
voudig telefoontje, door de dienst zelf, wonderen doen, zeker als het gaat om kleinere facturen waar bijvoorbeeld 
al een stuk werd betaald en waar het mogelijk om een misverstand gaat. Invorderen onder de beslagvrije voet 
kan natuurlijk nooit (niet iedereen heeft schuldbemiddeling in dergelijke gevallen) en ook deurwaarders moeten 
zorgvuldig invorderen.
In 2013 werd duidelijk dat directe klachten hierover en klachten via de ombudsvrouw tot enige bijsturing hebben 
geleid. 
In 2012 kregen we ook enkele schrijnende dossiers te verwerken over de dubbele belasting op verwaarloosde 
gebouwen. Zowel de Vlaamse overheid als de lokale overheid blijven hiervoor beiden een belasting heffen. Dit is 
buiten alle proportie en verwarrend voor de burger die verloren loopt in die twee papiermolens. Burgers vinden dit 
ook onrechtvaardig. In andere gemeenten worden burgers bijvoorbeeld één keer belast als de lokale overheid zelf 
geen identieke belasting heft. Ook al kan het mogelijk allemaal wel juridisch netjes uitgelegd worden, omdat de 
belasting op twee verschillende grondslagen wordt ingesteld, in de praktijk is het duidelijk: eenzelfde pand wordt 
twee keer voor hetzelfde belast in Gent.
Voorts wijzen burgers daar ook op de twee maten en twee gewichten: sommige sociale panden staan jarenlang te 
verkommeren en hier volgt geen belasting op leegstand en verkrotting…

hoofdstuk 1 - Trends en Cijfers in 2012
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Uit een aantal klachten blijkt ook dat het inhuren van adviesbureaus en van architecten buitenshuis niet altijd tot 
de beoogde resultaten leidt: dat blijkt bijvoorbeeld uit de aanleg van de Prinses Clementinalaan. Hier blijven we 
klachten over krijgen. Een kosten-batenanalyse is hier aangewezen voor de toekomst. Eigen diensten beschikken 
immers over jarenlange expertise qua materiaalkennis, veiligheid en behoeften van burgers, onder andere op basis 
van klachten.

4. Reglementen en rechtsonzekerheid

Hier valt op dat vooral de federale verblijfswetgeving, die voortdurend wijzigt en steeds meer gedifferentieerd wordt 
naar subgroepen zowel voor burgers als voor ambtenaren voor rechtsonzekerheid zorgt en dus ook klachten blijft 
uitlokken.

Ook binnen de Stad kunnen reglementen meer stadsbreed opgesteld worden en minder per departement. Ze moe-
ten over de departementen heen worden bekeken en dus meer geharmoniseerd moeten worden.

5. Wederzijds vertrouwen en neutraliteit

Een ombudsman of -vrouw zoekt vooral uit waarom burgers wantrouwend staan tegenover een overheid en zoekt 
naar de oorzaak van de klachten om juist dat vertrouwen in de overheid te herstellen. Burgers moeten vooral kun-
nen rekenen op een overheid die niet willekeurig optreedt maar die toch ook oog heeft voor maatwerk in de mate 
van het mogelijke. Burgers rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening en het valt ook op dat de meeste burgers, 
ook zij die komen klagen bij de ombudsvrouw echt niet onredelijk zijn. 
Meer en meer merkt de Gentse ombudsvrouw op dat ook ambtenaren zich wantrouwend opstellen tegenover 
burgers en dat daardoor ook spanningen en terechte klachten van burgers ontstaan. In dit jaarverslag wordt voor 
de eerste keer ook de vraag gesteld over het vertrouwen van de ambtenaar in de burger en dit naar aanleiding van 
een stijgend aantal klachten over wat burgers noemen "onhoffelijk, vooringenomen onthaal bij Dienst Burgerzaken 
- Huwen en Samenwonen”.
Een empirisch onderzoek in Nederland is hierover heel verhelderend. Vooral ambtenaren die met klachtenbehande-
ling bezig zijn of geconfronteerd worden met onderzoeken over bijvoorbeeld schijnhuwelijken, zijn opvallend wan-
trouwender tegenover de burger. Ongeveer 40 procent van de ambtenaren vindt dat je met burgers in het algemeen 
niet voorzichtig genoeg kunt zijn. Bij een deel van de ambtenaren was er zelfs sprake van een expliciet wantrouwen. 
Er zijn nogal wat negatieve beelden over burgers: burgers zijn niet echt goed op de hoogte om publieke vraagstuk-
ken te beoordelen, ze communiceren niet helder, zijn enkel gericht op eigenbelang en ze proberen niet eerst hun 
problemen zelf op te lossen terwijl dit net de eigenschappen zijn die een ambtenaar belangrijk vindt voor een goede 
vertrouwensrelatie met de burger.
Het standpunt van de ombudsvrouw is: hoe kan die relatie verbeterd worden? Moet hier ook niet aan gewerkt wor-
den? Maar ondertussen: burgers hebben recht op een neutrale behandeling. Dat is juist de troef en ook de plicht 
van de ambtenaar. Die houding is  hoognodig om burgers rechtvaardig en juist zorgvuldig te behandelen. Een open 
en eerlijke communicatie is hierbij belangrijk. Discussies over neutraliteit herleiden tot een hoofddoekendebat is 
wel erg kort door de bocht.

6. Diefstallen en frustraties

Er kwamen vooral in 2012 signalen over diefstallen binnen. Burgers die thuis bestolen worden of op straat. De 
klachten gaan vooral over wat de burgers noemen de ‘gebrekkige’ opvolging na aangifte bij de Politie, vooral als er 
volgens de burgers ook aanwijzingen zijn wie de mogelijke dader(s) zijn. Er is vooral behoefte aan meer informatie 
en een meer efficiënte aanpak (Politie en Parket) voor dit soort diefstallen, die bijzonder frustrerend zijn voor de 
slachtoffers. Er is ook behoefte aan informatie over liefst goedkope en eenvoudige preventieve beveiligingsmaat-
regelen, bijvoorbeeld bij de bouw en renovatie van woningen. Naar aanleiding van dit signaal kwam er in 2013 
overleg tussen de preventiedienst van de Politie en de Dienst Stedenbouw. 

hoofdstuk 1 - Trends en Cijfers in 2012
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Cijfers en Grafieken
“Meten is weten” is een veel gehoorde zegswijze. Toch wil het Gentse ombudsteam dit relativeren: weten, alleen op 
basis van cijfers en grafieken, is niet genoeg. Wat staat er achter die cijfers en grafieken? Interpretaties natuurlijk, 
maar die cijfers zijn toch ook gebaseerd op contacten met burgers en ambtenaren. Na 16 jaar zijn dat ongeveer 
35.000 burgers. De ambtenaren hebben we niet geteld,... hun visies hebben zeker meegeteld.

Klachten blijven dalen!

De klachten bij de Dienst Ombudsvrouw blijven dalen. En dat voor het derde jaar op rij. Of ze ook op de eerstelijn 
dalen, daar kan geen antwoord op geformuleerd worden omdat de Dienst Ombudsvrouw in Gent, in tegenstel-
ling tot de ombudsdiensten van Brugge en Antwerpen en de Vlaamse Ombudsman, de klachten op eerstelijn niet 
coördineert. 

In 2012 waren er in totaal 2.262 tussenkomsten. Bij 1.403 maakten we ook een dossier op. Dat kan zowel gaan om 
een klachtendossier (eerstelijn of tweedelijn), een informatiedossier, een signaal- of een meldingsdossier over een 
maatschappelijke problematiek. Van  859 tussenkomsten werd enkel een eenvoudige registratie gemaakt (geen dos-
sier), omdat het hier ging om een onmiddellijke tussenkomst die gebeurde via telefoon of bij een bezoek. Burgers 
worden op dat moment direct verder geholpen en daar is dan geen neerslag van in een dossier. Op die manier 
beperken we ook zelf onze papierwinkel.

Van alle tussenkomsten werden er 299 klachtendossiers gemaakt. Daarmee wordt de dalende lijn van voorgaande 
jaren verder gezet. In 2012 werd dus van 13 % van alle verzoeken effectief een klachtendossier gemaakt. Die selec-
tie kwam er vooral na toetsing aan volgende vragen: is de klacht voor de ombudsvrouw of niet, bevat ze nuttige 
informatie voor de organisatie (bijvoorbeeld als het ging om een signaal of een melding werking co-actor) en heeft 
de tussenkomst van de ombudsvrouw  een meerwaarde voor de burger?

In 2012 ging het bij 21 % van de geregistreerde verzoeken (dus niet de onmiddellijke tussenkomsten) effectief 
om een klachtendossier. Kortom, een vijfde van de dossiers ging om een zuivere klacht over de werking van de 
stedelijke diensten, OCMW, Ivago, AG SOB.
Bij 26 % van de dossiers ging het om een eerstelijns klacht, bij 31 % om een doorverwijzing en in mindere mate 
om een informatievraag en bij 22 % om een melding, vooral bestemd voor de co-actoren of de Dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen.

Het aantal klachtendossiers bij de Dienst Ombudsvrouw blijft dus dalen maar de klachten zijn hardnekkiger en 
moeilijker te behandelen. Dat merk je bijvoorbeeld ook aan de doorlooptijd van sommige klachten en aan de 
oplossingsgraad. Het ombudsteam komt vooral of bijna uitsluitend nog tussen na behandeling door de diensten en 
wanneer dus de betwisting blijft bestaan of is geëscaleerd. De Stad, het OCMW ,AG SOB, Ivago beschikken sinds 
de jongste jaren over een uitgebouwde klachtendienst, in tegenstelling tot de periode 1997 tot 2007. 

Voorts zijn een aantal klachten bij het ombudsteam gedaald dankzij de uitgevoerde bijsturingen door de diensten 
(zie ook hoofdstuk 3 Opvolging van klachten). Maar bovendien loopt de vergelijking met vroegere jaren mank 
omdat sinds het bestaan van een interne klachtendienst, we enkel focussen op tweedelijnsklachtendossier en dit 
sinds 2005.

hoofdstuk 1 - Trends en Cijfers in 2012
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Tragere afhandeling van moeilijkere dossiers

Van de 299 klachtendossiers was 63 % na twee maanden afgesloten. 37 % Van de dossiers werd pas na meer dan 
twee maanden afgesloten.

De afhandeling van de dossiers duurt langer onder andere omdat er lang bemiddeld wordt, of omdat de diensten 
zelf eerst een grondig onderzoek moeten voeren vooraleer ze kunnen reageren. Jammer genoeg duren dossiers 
ook langer omdat we bij sommige diensten verschillende keren moeten aandringen op een antwoord of omdat we 
helemaal geen antwoord meer krijgen.

4%: Nie pleujen

Van alle gesloten klachtendossiers in 2012 werd er 96 % opgelost. Een oplossing wil niet per se zeggen dat een 
klager gelijk krijgt. Het betekent wel dat er duidelijkheid wordt geschapen of dat een probleem opgelost wordt of 
ten minste op een gecoördineerde manier aangepakt wordt.

Als een dossier niet opgelost werd (4 %), waren daar verschillende redenen voor. Soms was er onvoldoende infor-
matie om een degelijk onderzoek te voeren, of was het een woord tegen woord situatie. In andere gevallen bleven 
de standpunten van de diensten, de burger en de ombudsvrouw onverzoenbaar, of er kwam gewoon geen reactie 
meer van een dienst of een burger. Wat we meteen als een gegronde klacht aanrekenden. Een andere reden waarom 
dossiers niet opgelost worden, is dat ze in handen worden gegeven van het Parket of dat er een rechtszaak wordt 
gestart. Op dat moment is de ombudsvrouw niet meer bevoegd en wordt het dossier gesloten.

Aantal klachtendossiers
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Vooral bezoekers 

Ook al leven we in een wereld van sociale media en kunnen ook ombudslui hiervan gebruik maken zodat ze ook 
door burgers via die sociale media kunnen gecontacteerd worden en vice versa, in Gent blijft de ombudsvrouw 
vooral opteren voor persoonlijk en direct contact. Een ombudsman of -vrouw is een vertrouwenspersoon. Een 
vertrouwensrelatie opbouwen is van persoonlijke aard en is ook wederzijds. De burger maakt zelf de keuze om zijn 
klacht voor te leggen aan de ombudsvrouw, die zijn klacht in alle ernst en onafhankelijkheid, maar zo nodig ook dis-
creet kan onderzoeken. Dit lijkt mij minder mogelijk via de sociale media. Ook al blijven de sociale media de aan-
dacht opeisen van het ombudsteam en wordt er gezocht naar de meest bruikbare manier binnen het ombudswerk.
Dit alles staat niet haaks op de ‘openheid’ die ook een ombudsvrouw moet hanteren na het afhandelen van de klacht 
en waar ook dit jaarverslag, raadpleegbaar via de website, het bewijs van is.

In Gent, en dat is wel heel bijzonder, worden de meeste verzoeken ingediend via een bezoek op kantoor  
(854 – 38 %). De ombudsvrouw neemt deze bezoeken grotendeels voor haar rekening. Daarna volgen de e-mails 
(807 – 36 %) en de telefoons (498 – 22 %). Een klein deel van de vragen voor tussenkomst gebeurt via brief of 
fax (103 – 4,5 %).

Van alle bezoeken leidt slechts 9 % tot een klachtendossier. Een goed gesprek kan immers ook burgers wegwijs 
maken om hun probleem mogelijk anders aan te pakken om tot een oplossing te komen. Soms komen ook mis-
verstanden vlugger aan de oppervlakte en bovendien tracht de ombudsvrouw de problemen zo weinig mogelijk 
bureaucratisch op te lossen. Een telefoontje naar de ambtenaar kan veel verduidelijken.
E-mails leiden in 23% van de gevallen tot een klachtendossier, bij brieven of faxen is dat 11% en bij telefoons is 
dat slechts 5%.
Bij ernstige en/of complexe klachten via telefoon vragen we namelijk altijd om toch een e-mail te sturen of langs 
te komen op kantoor zodat er achteraf geen misverstanden ontstaan. Telefoon is een moeilijk medium om klachten 
grondig te registreren.

Te traag, te omslachtig en te ondoorzichtige regels 

We beoordelen enkel tweedelijnsdossiers. De overige dossiers (informatie, signalen, meldingen en verwijzingen) 
krijgen geen oordeel.

Bij de beoordeling van een klacht zijn er vijf mogelijkheden:

1.  Gegrond
2.  Gedeeltelijk gegrond
3.  Gegrond maar gecorrigeerd
4.  Ongegrond
5.  Geen oordeel

In 2012 was 46 % van de klachtendossiers op een of andere manier gegrond (1, 2 en 3), 36 % van de klachtendos-
siers werd ongegrond verklaard en bij 15 % van de klachtendossiers hadden we geen oordeel.
Ten opzichte van 2011 merken we dus dat er minder klachten gegrond waren en dat we bij meer klachtendossiers 
geen oordeel konden vellen. Dat heeft te maken met het feit dat de diensten zelf grondiger hun klachten behandelen. 
En we in iets meer dossiers de visie van de ambtenaar hebben gevolgd. Maar toch nog iets meer dan 46 % van de 
klachtendossiers vonden we in min of meerdere mate gegrond.

Indeling volgens criteria

Klachtendossiers worden onderzocht aan de hand van een aantal criteria. Bij één dossier kunnen er tot drie verschil-
lende criteria gegeven worden.
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redelijke termijn 89
overeenstemming met regelgeving 68
zorgvuldigheid - procedure 56
adequate communicatie 40
coulance 26
efficiëntie en effectiviteit 24
klachtenmanagement 16
zorgvuldigheid - fouten 16
actieve informatieverstrekking 15
professionaliteit 15
afdoende motivering 14
rechtszekerheid 12
doorschuifgedrag 11
hoffelijkheid 11
consequent handelen 10
flexibiliteit 9
vertrouwen 9
continuïteit 7
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 7
coördinatie 5
toegankelijkheid en bereikbaarheid 5
billijkheid 4
fair play 3
inventieve houding 3
duurzaamheid 2
gelijkheid 2
hoorplicht 2
passieve informatieverstrekking 2
proactief handelen 2
zuinigheidsbeginsel 2
integriteit - machtsafwending 1
onpartijdigheid 1
redelijkheid en evenredigheid 1

Brugse Poort en Sint-Amandsberg

In de eerste plaats zijn burgers vooral bezig met mobiliteit en dan vooral met parkeren. Daarna komt het openbaar 
domein (putten, straatverlichting en sluikstorten). Gevolgd door de klachten en vragen over huisvesting, OCMW, 
Politie en facturen.
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Als we per wijk kijken welke onderwerpen er aan bod komen, krijgen we onderstaand beeld.

Wijk Aantal Meest voorkomende klachten

Brugse Poort 80 Huisvesting, Parkeren, Wegdek en trottoirs, Groen
Burgstraat-Coupure 76 Parkeren, OCMW, Straatverlichting
Sint-Amandsberg 76 Burgerzaken, Mobiliteit, Openbaar domein, Afval,    
  Huisvesting
Gentbrugge 73 Mobiliteit, Openbaar domein, Afval
Kuip 72 Mobiliteit, Openbaar domein, Ivago
Tolhuis-Sluizeken 59 Complexe samenlevingsproblemen, OCMW, Mobiliteit,   
  Openbaar domein, Burgerzaken
Ledeberg 56 Openbaar domein, OCMW, Burgerzaken, Ruimtelijke    
  ordening en stadsontwikkeling
Zuid en Kouterbuurt 48 Mobiliteit, Openbaar domein
Ekkergem-Watersportbaan 47 Mobiliteit, Samenlevingshinder, Facturen,    
  Huisvesting, OCMW
Mariakerke 42 Openbaar domein, huisvesting, Ivago
Dampoort-St-Macharius 40 Huisvesting, OCMW, Vreemdelingenzaken, Afval
Nieuw Gent 40 Huisvesting, OCMW, Openbaar domein
Stationsbuurt 39 Burgerzaken, Wegdek en trottoirs, Parkeren
Sint-Pieters-Buiten 36 Mobiliteit, Openbaar domein
Wondelgem 36 Groen, Wegdek en trottoirs, Ivago
Universiteitsbuurt 35 Mobiliteit, Stedenbouwkundige vergunningen
Bloemekenswijk 34 Mobiliteit, Openbare orde en veiligheid, Huisvesting
Keizerpoort-Vlaamse Kaai-Heernis 33 Mobiliteit, Burgerzaken, Huisvesting
Rabot 31 Huisvesting, Afval, Politie, Burgerzaken
Drongen 30 Openbaar domein, Mobiliteit, Groen
Oostakker 29 Openbaar domein, OCMW
Muide-Meulestede 22 Openbaar domein, OCMW, Huisvesting
Strop 20 Openbaar domein
Sint-Denijs-Westrem 16 Mobiliteit
Zwijnaarde 14 Politie
Havengebied 13 Wegdek en trottoirs

Indeling volgens organisatie

Hier vindt u een overzicht van het aantal klachtendossiers per organisatie waar de Dienst Ombudsvrouw bevoegd 
voor is.

    
Stad Gent 239
Lokale Politie Gent 31
OCMW Gent 16
Ivago 8
Stadsontwikkelingsbedrijf 5
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Huisvestingsmaatschappijen 85
TMVW 59
Eandis 55
Andere overheden (Vlaams, federaal, …) 53
De Lijn 14
Energiebedrijven 10
Telecommunicatiebedrijven 7
NMBS 6
S&R Rozebroeken 6

    
Departement RUMODO 137
Departement Bevolking en Welzijn 49
Departement Milieu, Groen en Gezondheid 15
Diensten van de Stadssecretaris 10
Departement Cultuur en Sport 6
Kabinetssecretariaten  5
Departement Communicatie en Promotie 4
Departement HR 4
Departement Facility Management 3
Departement Onderwijs en Opvoeding 2
Departement Werk en Economie 2
Departement Brandweer 1
Dienst Ombudsvrouw 1
Departement Financiën 0

Naast deze organisaties krijgen we ook klachten, meldingen en vragen over organisaties waarvoor we niet bevoegd 
zijn. In 2012 waren er zo 386 dossiers.
We geven dit dan door aan onze contactpersonen binnen die organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de 
belangrijkste co-actoren.

Indeling volgens departement

Hier vindt u een kort en algemeen overzicht van het aantal klachtendossiers per departement van Stad Gent.

De klagers

Het grootste deel van de mensen met een klacht komt nog altijd uit Gent-centrum (53 %), dan komen de deelge-
meenten met 27 % en 7 % komt van buiten Gent. Bij 13 % van de klagers was de herkomst onbekend.
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Leeftijd

    
onbekend 1274 
geen opleiding 10  
lagere school 3 
lager middelbaar/beroepsonderwijs 24 
hoger middelbaar/technisch onderwijs 34 
hoger kort 14 
hoger lang 4 
universiteit 40 

Conclusie

De Dienst Ombudsvrouw wordt meer en meer een beroepsinstantie voor klachten over de werking van de lokale 
overheid. 
Drie jaar op rij daalt het aantal hardnekkige klachten bij de Dienst Ombudsvrouw. De doorlooptermijn wordt iets 
langer van een beperkt aantal klachten, dit kan wijzen op een stijgende moeilijkheidsgraad van de afhandeling van 
de klachten. In de toekomst zal ook nagegaan worden of dit te wijten kan zijn aan de trage respons van sommige 
diensten.
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Opleiding

Het meedelen van de opleiding is vrijblijvend en ook moeilijk als klachten via e-mail of telefoon worden overge-
maakt. Vandaar dat enkel bij bezoekers vrij spontaan wordt meegedeeld wat de opleiding is. Uit die beperkte infor-
matie (129 bezoekers hebben hun opleiding meegedeeld) blijkt dat bij de bezoekers toch 71 op de 129 burgers vrij 
laag geschoold zijn en in elk geval het Mattheuseffect niet opgaat voor de burgers die bij de ombudsvrouw langs 
komen. Opvallend is echter ook, in die beperkte groep, het relatief hoog aantal universitairen en toch ook 10 op de 
129 burgers die geen enkele scholing hebben genoten. 
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HOOFDSTUK 2
ACHTER DE CIJFERS EN GRAFIEKEN

“Ik zit in een cirkel van ziekte, geen werk, verlies van woning (van het OCMW).
Ik heb mijn huis moeten verlaten, het OCMW heeft daar zelf bewijs van want er 
was een dagvaarding omdat het huis verkocht werd, het was onderverhuurd aan 
het OCMW. Maar ik sta nog ingeschreven op dat adres omdat ik anders geen 
adres heb en het OCMW wenst mij ook geen referentieadres te geven. Ik kom 
radeloos bij u aankloppen."
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Achter de cijfers  en grafieken bij de Dienst Ombudsvrouw zitten heel wat  frustraties, percepties, misverstanden, 
verhalen en soms ook menselijke drama’s. Ook voor de ambtenaren betekenen klachten via de ombudsvrouw soms 
kritiek ondanks hun inzet.

Soms zijn de klachten, zowel voor de burger als voor de ambtenaar, ook een middel om een en ander duidelijk 
te maken. Het is de taak van de ombudsvrouw om de versie van de klager te toetsen aan die van de ambtenaar 
vooraleer tot een oordeel te komen. Klachten worden altijd aan ambtenaren bezorgd in de woorden van klagers en 
dit komt soms - nu nog altijd - bij sommige diensten over alsof de ombudsvrouw het standpunt inneemt van de 
klager, nog voor de klacht te onderzoeken. Dit is een perceptie van de ambtenaar. Maar om een onderzoek grondig 
te kunnen voeren heeft het ombudsteam wel antwoorden nodig van de diensten binnen een redelijke termijn

In Gent  verloopt de samenwerking veelal zeer constructief. Toch merken we een zeldzame keer dat de werkwijze 
van een ombudsman bij sommige diensten niet altijd even bekend is en daarom soms als ‘agressief’ wordt ervaren. 
Dit is een signaal voor het ombudsteam om toch  nog eens de werkwijze duidelijk te maken en om ook naar de 
diensten toe eens iets meer de telefoon te nemen om een en ander uit te leggen. Hier kan ook door onze dienst 
zeker bijgestuurd worden.

Werkwijze.
Van 1997 tot 2005 was de werkwijze, door het ontbreken van een uitgebouwde interne klachtendienst, heel een-
voudig: klagers die iets te vroeg bij de ombudsvrouw langs kwamen konden nog altijd op een behandeling van de 
diensten rekenen. De dienst werd gevraagd om de klacht te onderzoeken, de ombudsvrouw gaf het resultaat door 
en was klager niet tevreden dan werd de klacht nog eens onderzocht in tweede lijn. 

Sinds 2005, en vooral de jongste jaren, is er een interne klachtenbehandeling. De klachtenbehandeling is toch 
iets ingewikkelder geworden, maar de ombudsvrouw streeft ernaar om de klachtenbehandeling toch doorzichtig en 
eenvoudig te houden. Vooral naar de burger toe. Daarom is de medewerking van de diensten onontbeerlijk en wordt 
een respons gevraagd binnen een redelijke termijn om na te gaan of de klacht al door de diensten werd behandeld 
of wordt behandeld, en zo ja op welke manier. Zodat duidelijk is of de tussenkomst van de ombudsvrouw al dan 
niet aangewezen is. Het is een goede evolutie dat de klachten zelf eerst door de dienst worden behandeld maar 
het is de ombudsvrouw die vaststelt of een klacht eerstelijn (interne klachtenbehandeling) of tweedelijn (externe 
klachtenbehandeling) is op basis van objectieve criteria. Dit om eindeloze en zinloze bureaucratische discussies 
te vermijden die alleen de spanningen en frustraties zullen doen toenemen. Meer en meer stellen we vast dat na 
behandeling van een klacht door de Dienst Ombudsvrouw burgers nog eens de stap naar een politiek kabinet zetten. 
Het is dan ook aan te raden om duidelijk te maken dat onafhankelijke afhandeling van een klacht door de Dienst 
Ombudsvrouw het sluitstuk is van de gemeentelijke klachtenafhandeling. 

Een ombudsvrouw kan ook aanbevelingen doen. Daarom wordt af en toe ook bij de diensten gepeild naar de moge-
lijke oorzaken van een klacht of een signaal, niet uit ‘ongezonde‘ bemoeizucht, wel uit interesse met de bedoeling 
een zinvolle aanbeveling te kunnen doen. Een ombudsvrouw kan nooit iets opleggen wel aanbevelen. Een aanbeve-
ling kan een stimulans zijn om tot een discussie of een bijsturing te komen die mogelijk heel wat inventiever en 
efficiënter kan zijn dan de aanbeveling die door de Dienst Ombudsvrouw naar voren is gebracht. 

Hoofdstuk 2 
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Aantal dossiers*
2012 evolutie

109 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

49 34 11 15

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

26 (56,5%) 16 (35%) 4 (9%)

Oplossingsgraad
wel niet

41 (89%) 5 (11%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  vreemdelingen 25

2. huwelijken 13

3. inschrijving in registers 12

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. vreemdelingen
    inschrijving in registers
    reispassen

5
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 16

2. overeenstemming met regelgeving 10

3. hoffelijkheid 7

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 11

2. 2. adequate communicatie
    hoffelijkheid

5

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Dienst Burgerzaken 99

2. Dienst Sociale Voorzieningen 6

3. Seniorendienst 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Burgerzaken 26

* Bij het opmaken van het jaarverslag waren drie dossiers nog niet afgerond. Deze worden niet meegenomen in de cijfers van gegrondheid en oplossingsgraad.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten

Hoofdstuk 2 - Departement Bevolking en Welzijn

Departement Bevolking en Welzijn

EEN OVERZICHT
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INTERESSANTE SIGNALEN

De meeste tweedelijnsklachten gaan, ook in 2012, vooral over de Dienst Burgerzaken en in het bijzonder Loket 
Migratie en de Dienst Burgerzaken – Huwen en Samenwonen.

Ook al lijkt het aantal klachtendossiers volgens het departement al in 2011 ‘verwaarloosbaar klein’ in verhouding 
met het aantal klantencontacten: ze komen bij herhaling voor en al jaren aan een stuk en natuurlijk vindt ook niet 
iedereen met een hardnekkige klacht de weg naar de ombudsdienst, maar in 2012 zijn de tweedelijnsklachten iets 
gedaald.

In 2012 kwamen op tweede lijn de volgende herhaalde signalen en klachten voor:
− Opnieuw, maar dit keer nog een stijgend aantal klachten over spanningen tussen burgers en ambtenaren  
 bij Dienst Burgerzaken - Huwen en Samenwonen. Burgers menen dat ze wantrouwig en onhoffelijk 
 worden ontvangen.
− Klachten over de onredelijke termijn en dus achterstand vooral bij Loket Migratie, maar ook bij 
 Dienst Burgerzaken – Overlijdens. 
− Klachten over gebrek aan professionaliteit: geen tijdige respons naar de burger, ook soms niet tijdig 
 naar het ombudsteam waardoor ook de klachtenafhandeling op tweede lijn trager verloopt, 
 klachten over verkeerde informatie, mededelingen over zoek raken van dossiers, die dan toch 
 opnieuw worden gevonden, gebrekkige communicatie tussen twee diensten (bijvoorbeeld Loket 
 Migratie en Dienst Burgerzaken – Huwen en Samenwonen).

Van Brussel naar Gent
Ook al worden federaal de zogenaamde vreemdelingendossiers vlugger afgehandeld, het is op het lokale vlak dat 
er een achterstand is voor de verdere afhandeling van deze dossiers. Zo merken we dat migranten vooral klagen 
dat ze niet meteen op de hoogte worden gesteld van de beslissing die in Brussel wordt genomen. Gaat het om een 
uitwijzing (en dat is meestal bij deze klachten het geval), dan moeten dergelijke dossiers zorgvuldig op het lokale 
vlak voorbereid worden: burgers worden uitgenodigd en moeten ook de nodige begeleiding en informatie krijgen 
om het land te verlaten.
Dat migranten willen weten waar ze aan toe zijn, heeft natuurlijk ook te maken met de onzekerheid over hun situ-
atie in ons land. Het meest schrijnende zijn de toestanden waar een vreemdeling van buiten de Europese Unie nog 
wacht op de mededeling door de Stad van de beslissing van de federale overheid. Maar ondertussen krijgt hij geen 
tegemoetkoming en mag hij ook niet werken; wil wel werken, krijgt ook werkaanbod, maar kan door zijn werkgever 
niet in dienst genomen worden. Ondertussen kan hij of zij de huur niet meer betalen. Of burgers al dan niet het 
land ook effectief verlaten na een negatieve beslissing hangt ondermeer af van de begeleiding op het lokale niveau. 
Kortom, de werklast bij dergelijke dossiers ligt vooral op het lokale vlak. Ook al wordt vandaag in Brussel kort op 
de bal gespeeld, het lokale niveau kan niet altijd volgen waardoor er toch nog dossiers blijven aanslepen. In 2013 
wordt regelmatig meegedeeld dat men volop bezig is de achterstanden bij te werken.

Dienst Totaal dossiers

Dienst Burgerzaken 99
Dienst Buurtwerk 0
Dienst Sociale Voorzieningen 6
Dienst Straathoekwerk 0
Integratiedienst 1
Jeugddienst 1
Seniorendienst 2
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Voortdurend wijzigende regels 
Daarnaast bemoeilijken de voortdurende wijzigingen en bijsturingen van de federale vreemdelingenwet de correcte 
communicatie naar de burger. Gent heeft hiervoor een systeem van elektronische infofiches ontworpen die nuttige 
ondersteuningen zijn voor de loketmedewerkers. Dergelijke ingewikkelde en complexe regels vragen voortdurend 
bijscholing en het onmiddellijk veranderen van de elektronische fiches na elke wijziging.

Wederzijds wantrouwen en neutraliteit
Extra aandacht vragen we voor de herhaalde klachten over de stijl en houding van Dienst Burgerzaken-Huwen en 
Samenwonen. Ook ontbreekt tot nu toe de opvolging van dit soort klachten. Uit dit soort klachten kan toch afgeleid 
worden dat de vertrouwensrelatie tussen ambtenaren en burgers onder druk staat. Bekeek de ombudsvrouw dit 
in eerste instantie altijd vanuit het perspectief van de burger nu merkt ze toch dat mogelijks toch ook de vraag 
gesteld moet worden hoe het met het vertrouwen zit dat ambtenaren in burgers stellen en wat dit vertrouwen of 
wantrouwen kan beïnvloeden? Vertrouwen is inderdaad tweerichtingsverkeer. Respect is dat evenzeer. Een burger 
verwacht een onbevooroordeelde en hoffelijke of op zijn minst toch een neutrale behandeling. Ook een ambtenaar 
verwacht terecht een correcte houding van de burger. Uit wantrouwend gedrag komen zonder meer spanningen en 
ook soms conflicten voort.
Uit een Nederlands onderzoek bleek dat er inderdaad een groep ambtenaren is die burgers duidelijk wantrouwt en 
dat het vooral om ambtenaren gaat die te maken hebben met klachtenbehandeling en zij die mogelijk sanctionerend 
moeten optreden. Ambtenaren bij de Dienst Burgerzaken-Huwen en Samenwonen worden immers ook af en toe 
betrokken bij onderzoeken naar schijnhuwelijk. De klachten over een onhoffelijke houding bij Dienst Burgerzaken-
Huwen en Samenwonen krijgen we bijna uitsluitend wanneer het gaat om gemengde huwelijken of samenwoonst 
van een Belg met een niet-Belg. Ambtenaren die zich wantrouwig en dus bevooroordeeld tegenover burgers opstel-
len genereren spanningen en dat is in 2012 ook het geval. Een neutrale opstelling van de ambtenaar behoort tot de 
ambtsplicht en juist die neutraliteit is een grotere garantie tot een zorgvuldiger onderzoek.

Overlijdens, dienstencentra
Uit enkele klachten blijkt dat ook de Dienst Burgerzaken-Overlijdens in het Administratief Centrum kampt met 
achterstand. Klachten over de dienstencentra kregen we in 2012 vanuit Wondelgem en Oostakker. Vooral de schrif-
telijke communicatie met de burger kan zeker in Oostakker beter. Ook wordt gevraagd naar een huisnummering 
voor alle dienstencentra. 
Het mobiele dienstencentrum wordt als een goede zaak ervaren, maar er is wel vraag naar latere openingsuren zodat 
ook burgers die niet in Gent werkzaam zijn ook na de kantooruren er nog terecht kunnen tijdens de weekdagen. 
In vorige jaarverslagen schreven we bij herhaling dat de openingsuren voor het publiek niet echt klantvriendelijk 
genoeg zijn. 

Te dure identiteitskaart?
Een herhaalde en voor de ombudsvrouw terechte klacht gaat over het te vroeg hernieuwen van de identiteitskaart 
waardoor burgers de volle pot betalen voor een identiteitskaart die minder lang geldig is dan waarvoor betaald 
wordt, want eigenlijk konden ze nog een paar maand met hun oude voortdoen omdat die nog geldig is. Klagers 
redeneren: we betalen toch ook niet de prijs van 1 kilo appelen als je maar 850 gram krijgt? 
Ook bleek uit een klacht dat de aanvraagformulieren voor een voorlopige identiteitsbewijs voor een kind onder de 
12 jaar onduidelijk waren. Deze formulieren werden meteen al tijdens de behandeling van de klacht aangepast.

Sociale voorzieningen
We kregen een signaal van een blinde burger dat de draaideuren, die recent in het Administratief Centrum werden 
geïnstalleerd niet handig zijn voor blinden, omdat zij niet voelen wanneer die glazen wanden op hen afkomen. 
Een schuifdeur of een gewone toegangsdeur is voor hen veel gebruiksvriendelijker. Ook werd de Dienst Sociale 
Voorzieningen er op attent gemaakt dat ontmoetingsplaatsen in de buurt ook toegankelijk moeten zijn voor rol-
stoelgebruikers (bijvoorbeeld Herberg Macharius). Over een clubhuis in Ledeberg kwamen enkele klachten, maar 
die zijn ondertussen opgelost.

Hoofdstuk 2 - Departement Bevolking en Welzijn
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OPVOLGING

Ook al moesten we in 2012 meer en meer aandringen om toch ook de dienst te kunnen horen in het kader van een 
klacht, de ombudsvrouw merkt wel dat in de loop van 2011 en 2012 er heel concrete opvolgingen zijn gebeurd op 
basis van vorige jaarverslagen. Dat ging van kleinere bijsturingen (zo heeft Dienst Burgerzaken-Begraafplaatsen bij-
voorbeeld zelf meer wendbare bloemenwagentjes voor de begraafplaatsen gemaakt) tot de aanpak van grotere struc-
turele problemen vooral bij Loket Bevolking (zie hoofdstuk 3 Opvolging van klachten). Klachten over de gebrekkige 
telefonische bereikbaarheid namen duidelijk af. Ook is het sinds 2013 ook decretaal mogelijk gemaakt om via de 
lokale overheid een uitvaartcontract te laten registreren. Een vollediger overzicht van de opvolging van de klachten 
en aanbevelingen in het vorige jaarverslag door dit departement krijgt u in hoofdstuk 3 Opvolging van klachten.

AANBEVELING

1. Bespreek het belang van een neutrale ambtenaar voor een democratie. Het is aangewezen om het  
 mogelijke wantrouwen van ambtenaren tegenover burgers intern bespreekbaar te maken om het te 
 kunnen bijsturen waar nodig.

2. Ga, samen met de federale overheid, na of men bij een verlenging van een identiteitskaart geen 
 rekening kan houden met de 'verloren maanden' zodat de burger waar krijgt voor zijn geld.

3. Blijf de doorlooptermijnen van dossiers meten en oorzaken van vertraging zoeken om bij te sturen.

4. Communicatie tussen Loket Migratie en Dienst Burgerzaken-Huwen en Samenwonen in het kader 
 van eenzelfde dossier kan geoptimaliseerd worden.

5. Reduceer het aantal verplaatsingen van een burger naar een loket tot een minimum.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
 

Hoofdstuk 2 - Departement Bevolking en Welzijn
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Aantal dossiers
2012 evolutie

4 

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

1 2 1 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

1 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. facturen 2

2. interventie dieren 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. coulance 1

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Brandweer 4

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Departement Brandweer

EEN OVERZICHT

Dienst Totaal dossiers

Brandweer 4
Hulpcentrum 100 0

Hoofdstuk 2 - Departement Brandweer
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INTERESSANTE SIGNALEN

Brandweerfacturen en deurwaarder
De Brandweer is populair bij de bevolking. Niettegenstaande hun regelmatige publiekscontacten wordt er weinig 
geklaagd over dit korps. Van de 4 klachten die we ontvingen was er slechts 1 bestemd voor een behandeling door 
de ombudsvrouw en die ging over de invordering van een factuur door de deurwaarder. Het ging om het sturen 
van een deurwaarder uitsluitend voor de niet betaalde 20 euro administratiekosten. Zoals we al eerder schreven 
mag een deurwaarder niet invorderen onder het beslagvrije gedeelte. Ook al meenden we te kunnen aantonen dat 
deze mevrouw het echt wel heel erg moeilijk heeft en een invordering zelfs via een afbetalingsplan zou maken dat 
ze onder het levensminimum zou komen, had de deurwaarder daar geen oren naar. Mevrouw zat immers niet in 
schuldbemiddeling. Ze trachtte zelf de eindjes aan elkaar te knopen. 

OPVOLGING

Klachten die betrekking hebben op de Brandweer werden in 2012 vlot opgevolgd vooral sinds de communicatiever-
antwoordelijke het aanspreekpunt en de behandelaar is voor de klachten. Ook de korpsleiding volgt op. Zo werden 
3 van de 4 klachten op eerste lijn behandeld.

AANBEVELING

Ook al volgt de Brandweer de regels rigoureus bij invorderingen via deurwaarder en is de klacht naar de werkwijze 
van de Brandweer ongegrond, toch menen we dat met de opmerking van klager rekening gehouden kan worden 
en is de aanbeveling: stel u niet te hard op, bel als administratie binnen de Brandweer toch eens even zelf naar de 
burger vooraleer een deurwaarder in te schakelen en leg uit dat u toch liever niet de deurwaarder wenst te sturen 
voor die 20 euro. Het komt vriendelijker over en werkt meestal ook efficiënt. Registreer het telefoontje in het dossier.   
U zal zien, zo een telefoontje doet soms wonderen. Strikt genomen heeft de Brandweer hier de regels van invorde-
ring gevolgd maar voor een ombudsvrouw is regel ook regel, maar is dit niet genoeg.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Aantal dossiers
2012 evolutie

31 - *

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht meldinginfo info

4 7 9 11

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

3 (75%) 0 (0%) 1 (25%)

Oplossingsgraad
wel niet

4 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. informatieverstrekking 5

2. Gentse Feesten
   wegdek en trottoirs

4

3. groen 3

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. informatieverstrekking 2

2. facturen 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 2

2. actieve informatieverstrekking
    adequate communicatie
    efficiëntie en effectiviteit
    vertrouwen

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 2

2. adequate communicatie
    efficiëntie en effectiviteit
    vertrouwen

1

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Dienst Onthaal 22

2. Dienst Evenementen en Feesten 6

3. Dienst Toerisme 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Onthaal 2

2. Dienst Communicatie 1

* Dit is een nieuw departement en een vergelijking met 2011 is hier dus niet van toepassing.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Departement Communicatie en Promotie

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 - Departement Communicatie en Promotie
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Dienst Totaal dossiers

Dienst Communicatie 1
Dienst Evenementen en Feesten 6
Dienst Onthaal 22
Dienst Toerisme 2

INTERESSANTE SIGNALEN

Hier valt op dat de meeste klachten en signalen bestemd zijn voor de Dienst Onthaal. Er deden zich in 2012 enkele 
problemen voor in verband met de gebrekkige ontvangst van aanvraagformulieren voor premies. Dit was het geval 
aan de balie van het Stadhuis. Ook de bewegwijzering naar het nieuwe kantoor van Toerisme was ondermaats en 
lokte in 2012 nogal wat opmerkingen uit. 
De nieuwe onthaalbalie in het Administratief Centrum zorgt dan weer voor tevreden reacties. Alleen een blinde bur-
ger merkte op dat een draaideur niet echt praktisch is omdat ze niet kan inschatten wanneer de glazen draaideur op 
haar afkomt. Blinden en slechtzienden hebben het meeste baat bij een automatische schuifdeur of een gewone deur.

Er zijn weinig klachten over Gentinfo dat heel veel publiekscontacten heeft.

Signalen ontvingen we ook over de inname van het openbaar domein voor feesten en evenementen. De druk op 
het openbaar domein neemt toe en het is van belang om de overlast, die evenementen voor een buurt kunnen 
meebrengen, te doseren en vooral ook goed te controleren: bijv. duidelijke richtlijnen en controle over opruiming 
en afbraak. Een goed en volledig overzicht over wat, waar en wie wat organiseert is een noodzaak. 

OPVOLGING

Dit is een nieuw departement en een vergelijking met 2011 is hier dus niet van toepassing. Wel is het zo dat Dienst 
Facility Management en Dienst Communicatie bezig zijn om de bewegwijzering aan te passen. Wanneer dit er komt, 
is nog niet duidelijk.

AANBEVELING 

Communicatie in een publiek gebouw begint bij een duidelijke bewegwijzering. Er blijft nog werk aan de winkel. 
Ook zou het inventiever kunnen en zijn ook burgers (horeca, rond het oude kantoor en sommige taxichauffeurs) 
vragende partij om mee te werken. 
Er is grote druk op het openbaar domein, er is behoefte aan een voortdurende evenwichtsoefening tussen wonen en 
feesten. Daarvoor is een volledig overzicht nodig over wie waar en wanneer het openbaar domein inneemt.
De jongste drie jaar blijven we het signaal krijgen dat er behoefte is aan het inkorten van de Gentse Feesten met 
1 (maan)dag.
Het privatiseren en afsluiten van het openbaar domein door privéorganisatoren en het inschakelen van eigen vei-
ligheidsmensen door de organisatoren, ligt gevoelig voor de omwonenden. Beperk de overlast voor de buurt ook 
door strengere controle op de afbraak en opruiming na het evenement.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw. 
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Aantal dossiers
2012 evolutie

23 - *

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

6 7 9 0

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

5 (83%) 0 (0%) 1 (17%)

Oplossingsgraad
wel niet

5 (83%) 1 (17%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. sport en recreatie 7

2. bibliotheek 6

3. monumenten 2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. bibliotheek 2

2. facturen 
    sport en recreatie

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Fairplay 
   zorgvuldigheid - procedure
 

2
 

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. zorgvuldigheid - procedure 2

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Sportdienst 9

2. Stedelijke Openbare Bibliotheek 6

3. Dienst Monumentenzorg en Architectuur
    Historische Huizen Gent

2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Sportdienst
    Stedelijke Openbare Bibliotheek

2

2. Dienst Monumentenzorg en Architectuur
 

1
 

* Dit is een nieuw samengesteld departement en een vergelijking met 2011 is hier dus niet van toepassing.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Departement Cultuur en Sport

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 - Departement Cultuur en Sport
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Dienst Totaal dossiers

Cultuurcentrum 1
Design Museum 0
Dienst Cultuurparticipatie 0
Dienst Monumentenzorg en Architectuur 2
Dienst Stadsarcheologie 0
Gent Cultuurstad/Erfgoedcel Gent 0
Historische Huizen Gent 2
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 0
Museum voor Schone Kunsten 1
S.M.A.K. 1
Sportdienst 9
Stadsarchief 0
STAM 1
Stedelijke Openbare Bibliotheek 6

INTERESSANTE SIGNALEN

Gedragscode Blaarmeersen
Er is, volgens sommige klagende burgers, behoefte aan een gedragscode voor de bezoekers van de Blaarmeersen. 
Kortom, er wordt vooral geklaagd over het respectloos en onaangepast gedrag van bezoekers. Er is vraag naar meer 
regels (vooral over het achterlaten van afval) die het liefst in grote (verlichte?) letters kenbaar gemaakt worden in 
het domein zelf. Burgers verwachten van de lokale overheid dat hier toch nog eens wordt opgetreden. Wat opvalt, 
is dat voor de meeste klagers de periode van ‘sensibiliseren’ al lang voorbij is. En dat de overheid voldoende heeft 
gesensibiliseerd.

Lichaambedekkende zwempakken
Klachten over het tekort aan zwembaden zijn verdwenen. Opvallend hier zijn opmerkingen over het onaangepast 
gedrag van bezoekers van Rozebroeken en omgeving. De opmerkingen gaan vooral over zwerfvuil en vernielingen.
Interessante discussies gaan over de vraag om lichaambedekkende badpakken toe te laten. De verzoeken komen 
vooral van ouders met kinderen die graag hun kind in een lycra zwempakje tegen koude en zon willen beschermen, 
zeker in het openluchtzwembad Rozenbroeken. Er kwam ook de vraag van een moslima om het gebruik van burkini’s 
toe te laten. Wat tot nu toe wordt geweigerd. 

Bibliotheek en invorderingen
Klachten die betrekking hebben op de werking van de Bibliotheek zijn, gezien het groot aantal publiekscontacten, 
beperkt in aantal en worden in de loop van de afhandeling vlot uitgeklaard. In 2012 gingen de beperkte discussies 
ook vooral over de invorderingen van boetes. De Bibliotheek heeft onze aanbeveling opgevolgd om burgers ook de 
mogelijkheid te geven om op een rekeningnummer te betalen. Nu stellen we echter vast dat, eens de invorderings-
procedure is opgestart maar er nog geen deurwaarder is langs geweest, burgers niet meer terecht kunnen in de 
Bibliotheek om te betalen en op die manier toch nog op het nippertje de deurwaarderskosten te vermijden. Burgers 
worden verwezen naar het Departement Financiën dat andere publieksuren heeft dan de Bibliotheek. Kortom, dit 
kan eenvoudiger als de samenwerking tussen de diensten geoptimaliseerd wordt zodat burgers niet meer worden 
verwezen en deurwaarderskosten worden vermeden.

Premies op merkwaardige panden: ongelijke behandeling of niet?
In 2012 kregen we een interessante klacht van een burger over de terugvordering van een premie voor een merk-
waardig pand. Naast de premie werd ook 7 procent intrest gevorderd op het aantal jaren dat de burger in het pand 
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had gewoond. Reeds in 2002 kregen we identieke klachten maar dan ging het om renovatiepremies voor gewone 
woningen. Hier waren we al eerder tussengekomen en dat had geleid tot terugbetaling van de ingevorderde bedra-
gen en een nieuwe aangepaste regelgeving.
Ook al lijkt het ontvangen van een dergelijke premie op het eerste gezicht, voor de bewoner van een merkwaardig 
pand, een geschenk, op het tweede gezicht waren er toch opvallende eisen gesteld voor wie de premie aanvroeg 
tussen 1990 en 2003. Zo was er de voorwaarde aan gekoppeld dat men er 15 jaar moest blijven wonen en dat, 
wie vroeger vertrok (bijvoorbeeld na 13 jaar), meteen ook 7 procent, gedurende de jaren dat men er had gewoond, 
moest betalen. Wie dus de premie opstreek en na 1 jaar vertrok moest dus maar op 1 jaar 7 procent betalen.
Een mooie belegging dus voor de Stad. Onredelijk vinden klagers. In de periode tussen 2003 en 2012 ontstond er 
zo een ongelijke behandeling tussen zij die onder de oude en strengere voorwaarden vallen en zij die na 2003 een 
premie kregen. In 2003 veranderde immers de regelgeving en was het voldoende om er tien jaar te wonen. Er was 
geen overgangsregeling voorzien voor al wie voor 2003 de premie had aangevraagd. De Juridische Dienst meent 
dat een overheid perfect een regelgeving kan veranderen en burgers wisten op voorhand wat de voorwaarden waren. 
De ombudsvrouw volgt de Juridische Dienst gedeeltelijk: een overheid kan inderdaad de regels ten allen tijde 
veranderen, maar als burgers voor eenzelfde premie op een verschillende manier worden behandeld (wat het geval 
is in de periode 2003 tot 2012) dan moet die ongelijkheid worden gemotiveerd. Zo niet is er sprake van discrimi-
natie. Waarom werd die ongelijke behandeling in die betreffende periode aangehouden? Een motivering heeft de 
ombudsvrouw niet. In april 2013 was er in het kader van deze 5 identieke dossiers nog geen beslissing genomen. 
De klacht sleept al bijna een jaar aan.

OPVOLGING

Het is duidelijk dat de Sportdienst, in overleg met Digipolis, maatregelen heeft genomen om een vlot verloop van 
de inschrijvingen te garanderen. De klachten komen sindsdien niet meer voor in tweedelijn. 

AANBEVELING

1. Het is aangewezen om de term ‘lichaamsbedekkend zwempak’ te gebruiken. Dit is veel ruimer dan 1 
 type (nl. de burkini).  De discussie hierover moet worden uitgeklaard zodat, welke beslissing er ook 
 wordt genomen, de motivering juist, correct en weloverwogen is.

2. De omgevingshinder aan het zwembad Rozebroeken zou nog beter in kaart moeten gebracht worden.

3. Er is behoefte aan een beslissing omtrent de klacht over de terugvordering van de Premie 
 Merkwaardige Panden. Er is ook behoefte aan uniforme reglementen bij gelijkaardige premies. 
 Er is behoefte aan een stadsbreed overzicht bij de opmaak van reglementen.

4. Maak betalingen op de laatste knip, om deurwaarders te vermijden, ook mogelijk in de bibliotheek zelf.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Aantal dossiers
2012 evolutie

17 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

3 3 4 7

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (67%) 0 (0%) 1 (33%)

Oplossingsgraad
wel niet

3 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. huisvesting
   openbare werken
   openbare veiligheid
   stadseigendommen

2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. huisvesting
   openbare werken

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. continuïteit 2

2. duurzaamheid
    professionaliteit
    redelijke termijn

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. continuïteit 2

2. professionaliteit
    redelijke termijn

1

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Dienst Bouwprojecten 7
2. Dienst Vastgoedbeheer 5
3. Dienst Onderhoud Gebouwen 3

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Bouwprojecten
    Dienst Onderhoud Gebouwen

1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Departement Facility Management

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 - Departement Facility Management
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Dienst Totaal dossiers

Dienst Aankoopbeheer 0
Dienst Bouwprojecten 7
Dienst FM-Ondersteuning 0
Dienst Onderhoud Gebouwen 3
Dienst Service & Logistiek 2
Dienst Vastgoedbeheer 5

Hoofdstuk 2 - Departement Facility Management

INTERESSANTE SIGNALEN

De sociale woningen van de Stad Gent werden medio 2011 overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij 
WoninGent. (Wij zijn niet bevoegd voor de huisvestingsmaatschappijen.) Bij die overdracht was toegezegd dat de 
Stad nog een aantal technische ingrepen (zoals reparaties) zou doen aan bepaalde gebouwen. Een aantal bewoners 
richtte zich toch nog tot de ombudsvrouw omdat bepaalde zaken waren ‘blijven hangen’.
In 2011 had het grootste deel van de verzoeken in tweedelijn van dit departement verband met technische aangele-
genheden van de sociale woningen. De overdracht naar WoninGent zorgt voor een opvallende daling van het aantal 
verzoeken in tweedelijn bij dit departement

Eén klacht ging over de gebrekkige communicatie en opvolging van een dossier bij Dienst Aankoopbeheer. Na vier 
jaar is daar dan toch een duidelijk antwoord gekomen.

OPVOLGING

Tijdens de afhandeling van de klachten en vooral nog wat betreft het uitvoeren van de afgesproken herstellingen in 
de stadswoningen werd vlot samengewerkt in 2012.
Het Departement Facility Management staat in voor de bewegwijzering van de openbare gebouwen. Hoe het de 
klachten in het jaarverslag 2011 ter harte neemt leest u in hoofdstuk 3 Opvolging van klachten.

AANBEVELING

Zorg voor continuïteit in de opvolging van dossiers. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Departement Financiën

Er waren geen klachten voor en over dit departement. Wel kreeg de Dienst Ombudsvrouw een aantal signalen.
De lokale overheid beschikt momenteel over een vrij eenvoudig middel om in te vorderen: de deurwaarder. 
Dat gebeurt al enkele jaren voor parkeerretributies, maar dit is nu ook veralgemeend naar GAS-boetes, bibliotheek-
boetes, onbetaalde facturen en onbetaalde administratieve kosten. Kortom, de lokale overheid moet nu niet meer 
via de omslachtige en dure weg van de rechtbank gaan invorderen. Tenzij de discussie blijft, dan kan nog altijd via 
de rechtbank het geschil beslecht worden. Wat ook voor de burger een hele stap is. 
Vandaar dat de burger in dergelijke discussies meer en meer een stap zet naar de ombudsvrouw.
Ook al komt de deurwaarder pas tussen na een gratis aanmaning en een te betalen aangetekende brief, toch raadt 
de ombudsvrouw, zeker in tijden van economische crisis en toenemende armoede, ook nog een minder formele 
tussenstap aan: namelijk een telefoontje van de betrokken dienst, een laatste bemiddeling door de deurwaarder,… 
en zeker geen beslag wanneer kan aangetoond worden dat, zelfs al zit een burger niet in schuldbemiddeling, het om 
iemand gaat die in de grootste armoede leeft. Hier kan een ombudsvrouw een rol spelen omdat ze onafhankelijk van 
de diensten en ook van de burger een aanbeveling kan doen. Altijd er rekening mee houdend dat billijkheid slechts 
in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan kan worden.

Belangrijk is ook dat burgers die nog op de laatste knip wensen te betalen dit ook moeten kunnen bij de direct 
betrokken dienst. Zo werden in 2012 burgers in de bibliotheek doorgestuurd naar Departement Financiën omdat de 
invorderingsprocedure al was opgestart. Het moet toch mogelijk zijn dat:

a)  de diensten zelf hun klanten nog eens telefonisch aanmanen vooraleer de deurwaarder te sturen, 
 zeker als het om kleine bedragen gaat;

b)  de dienst de invordering zelf kan stopzetten bij betaling ter plaatse;

c)  ook de deurwaarder nog een minnelijke schikking voorstelt?

Hoofdstuk 2 - Departement Financiën
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Aantal dossiers
2012 evolutie

10 

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

4 3 1 2

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (50%) 2 (50%) 0 (0%)

Oplossingsgraad
wel niet

4 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. rekrutering en selectie 7
2. evaluaties, loon, e.a.
    informatieverstrekking

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. rekrutering en selectie 
    evaluaties, loon, e.a.

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. adequate communicatie 3

2. flexibiliteit
    zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. adequate communicatie
    flexibiliteit
    zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

1

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Dienst Rekrutering en Selectie 8

2. Dienst Personeelsbeheer 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Rekrutering en Selectie
    Dienst Personeelsbeheer

 

1

Departement HR

EEN OVERZICHT

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.
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Dienst Totaal dossiers

Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming 0
Dienst Personeelsbeheer 2
Dienst Rekrutering en Selectie 8
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 0
Sodiganda 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Bij het Departement HR zien we een lichte stijging van het aantal tweedelijnsklachten: 2 in 2010, 3 in 2011 en 4 in 
2012. Maar het aantal tweedelijns klachten blijft dus beperkt 

Evenwicht tussen empathie en zakelijkheid
De Dienst Rekrutering en Selectie krijgt regelmatig te maken met teleurgestelde kandidaten. De 3 klachten op twee-
delijn, die over deze dienst binnenkwamen, bevatten toch interessante informatie. De klachten hebben vooral met 
de communicatie te maken: misverstanden over de inhoud van de vacature, misverstanden over de inschrijving in 
het sollicitantenbestand, feedback die wat op zich laat wachten. De grote oorzaak lijkt ons vooral de discrepantie 
tussen de verwachtingen en de emoties van de kandidaten enerzijds, en de nadruk op meetbaarheid en objectiviteit 
van de dienst anderzijds. Selectiecriteria, competenties, psychotechnische testen,... allemaal meetinstrumenten om 
de kandidaten op gelijke manier te behandelen en er hopelijk het beste uit te halen. Wat een goede zaak is. Maar 
niemand is gelijk: iedere persoon is anders. Hoe meet je dat? Kandidaten hebben soms het gevoel dat ze nooit echt 
een kans gekregen hebben om zich te bewijzen. Daarom is de communicatie en de empathie ook na het examen erg 
belangrijk, naast een correcte communicatie. 
Het feit dat de meeste klachten ongegrond zijn wijst erop dat de regels en procedures zeker gevolgd zijn. Klagers 
hebben nogal eens ongelijk, maar het emotionele blijft toch een aandachtspunt voor de Dienst Rekrutering en 
Selectie.
In elk geval verwachten kandidaten dat de jury bestaat uit bekwame leden die ook met kennis van zaken kan oor-
delen. Een jury die bijvoorbeeld moet oordelen over een aanleg van een tuin, daar verwachten ze vooral practici in 
plaats van theoretici.

Flexibiliteit
Bij de Dienst Personeelsbeheer was er een klacht over flexibiliteit en ontbreken van goodwill. Waarom kunnen bij-
voorbeeld (in de wasmachine) vernietigde maaltijdcheques niet vervangen worden? Dat kan in Antwerpen waarom 
niet in Gent? Waar gaat dan al het betaalde geld naartoe? Een terechte vraag. Mogelijk komt er een oplossing met 
het invoeren van elektronische maaltijdcheques of het storten van een vergoeding?
En waarom kunnen brandweerlui die moeten kiezen tussen de Stad Gent of de federale overheid niet nog meer 
begeleid worden vooraleer de keuze te maken? Een verzoek dat we hebben overgemaakt .

OPVOLGING

Dit departement volgt zeer vlot de klachten op, al tijdens de behandeling van de klacht. Meestal binnen de week 
krijgt de ombudsvrouw een weloverwogen respons. Wat zeer ten goede komt aan de klachtenafhandeling en meestal 
ook daardoor nemen frustraties bij ontgoochelde kandidaten af. Er was 1 uitzondering die zich niet kon vinden in 
de beoordeling door de ombudsvrouw. De beoordeling van ongegrond kwam er na een bezoek ter plaatse bij de 
dienst en het uittesten van een digitale sollicitatie.
Voorts valt ook op dat de Dienst Rekrutering en Selectie in de loop van 2012 haar werkwijze in verband met het 

Hoofdstuk 2 - Departement HR
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opslaan van documenten bij de afname van schriftelijke proeven heeft gewijzigd. Er zijn sindsdien geen klachten 
meer geregistreerd in dit verband. Meer info over de opvolging van het jaarverslag 2011 vindt u in hoofdstuk 3.

AANBEVELING

1. Er is behoefte aan een klantvriendelijker oplossing voor de maaltijdcheques.

2. Zoek naar iets meer evenwicht tussen empathie en zakelijkheid tegenover kandidaten die feedback wensen.

3. Communiceer heel duidelijk de voorwaarden voor een vacature. Desnoods met een aantal 
 concrete voorbeelden. Als iemand niet mag deelnemen aan de selectieproeven geef dan ook een 
 duidelijke schriftelijke motivering.

4. Start tijdig met begeleiding voor personeelsleden wanneer ze een keuze moeten maken: 
 bijvoorbeeld blijven werken na pensioen of niet?

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Aantal dossiers
2012 evolutie

54 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

15 17 20 2

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

7 (47%) 2 (13%) 6 (40%)

Oplossingsgraad
wel niet

15 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. groen 24

2. dieren 9

3. afval 4

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. groen 2

2. fietsers
    geurhinder
    inname openbare weg
    milieuvergunningen
    subsidies en premies

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 8

2. professionaliteit 4

3. adequate communicatie
    consequent handelen

2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 3

2. adequate communicatie
    professionaliteit

2

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Groendienst 33

2. Gezondheidsdienst 9

3. Dienst Milieutoezicht 7

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Milieutoezicht 3

2. Groendienst
    Milieudienst

2

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Departement Milieu, Groen 
en Gezondheid

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 -  Departement Milieu, Groen en Gezondheid
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Dienst Totaal dossiers

Dienst Milieutoezicht 7
Gezondheidsdienst 9
Groendienst 33
Milieudienst 5

INTERESSANTE SIGNALEN

In 2012 kregen we 54 contacten met burgers betreffende dit departement. Daarvan selecteerden we 32 klachten-
dossiers. Na strenge selectie hielden we voor de Dienst Ombudsvrouw 17 tweedelijnsdossiers over die we ook 
beoordeelden. Zo beoordeelden we iets minder dan de helft van de tweedelijnsklachten als gegrond. Kortom: er 
kan nog wat bijgestuurd worden. Maar het spreekt vanzelf dat alle klachtendossiers interessante informatie bevatten 
die we dit departement niet willen onthouden. Het kan immers nooit de bedoeling zijn om energie te verspillen aan 
de formele discussie wat nu eerstelijn en tweedelijn is. De essentie lijkt ons vooral: welke informatie uit alle tus-
senkomsten door de ombudsvrouw kan voor dit departement nuttig zijn? Hetzij onder de vorm van een beoordeling 
(gegrond of niet) of onder de vorm van een signaal. Zo kan het immers gebeuren dat de oorzaak van een discussie 
met de burger te maken heeft met een andere dienst waarmee wordt samengewerkt. Ook die info wordt gegeven. De 
meeste signalen over milieuhinder gaan in 2012 vooral over trillingshinder, maar deze klachten zijn nauw verbon-
den met de staat van het wegdek en de verkeersdruk.

Naamsverwarring
Sinds enkele jaren bestaan twee diensten met namen die op elkaar lijken: Milieudienst en Dienst Milieutoezicht.
 Het bestaan ervan is niet voor iedereen duidelijk, evenmin het verschil in bevoegdheden tussen die twee diensten. 
In een bepaald dossier had een burger een mail gestuurd naar de Milieudienst, maar bestemd voor een medewerker 
van de Dienst Milieutoezicht. De Dienst Milieutoezicht had die mail dan doorgestuurd naar de Dienst Milieutoezicht, 
maar daarbij was door beide diensten over het hoofd gezien verzoeker een ontvangstmelding te sturen.

Vastgereden?
De subsidie voor de aankoop van elektrische fietsen was een groot succes. Helaas liep soms iets mis met het indie-
nen van de nodige documenten. Eén keer was de oorzaak te zoeken binnen dit departement maar de overige drie 
keren ging het om onzorgvuldige ontvangst aan de balie in het stadhuis. Dit soort klachten kan vermeden worden 
in de toekomst zodat dit een tussenkomst van de ombudsvrouw overbodig wordt.

Groen en duiven 
Het is nog altijd opvallend dat bewoners van tuin- en villawijken zich storen aan de aanwezigheid van bomen. 
Dat heeft ook te maken met vergrijzing in die buurten. Burgers ervaren het meer en meer als overlast om bladeren op 
te ruimen omdat ze ouder worden. Ook zijn ondertussen de bomen groter geworden en beperken ze meer en meer 
lichtinval en ... energie is duurder geworden. Soms klagen ook burgers met zonnepanelen over die belemmering. 
Wij ontvangen ook hardnekkige vragen om bomen heel drastisch te snoeien. Sommige van die vragen druisen in 
tegen de principes die de Groendienst hanteert, met het oog op het vakkundig onderhouden van het groen dat een 
bijzonder grote waarde heeft voor het ecologische evenwicht. Maar burgers blijven daar vragen over stellen.
Een ander punt van ergernis zijn nog altijd de stadsduiven en vooral de uitwerpselen. Het vangen van duiven tijdens 
een bepaalde periode blijft nuttig om die overlast te beperken. Voorts merken we ook dat nieuwe spoorwegbruggen 
nu ook duivenweringen hebben waardoor de klachten hierover verdwijnen.

Coördinatie en timing
Wanneer meerdere diensten bij een probleem betrokken zijn, gebeurt dikwijls wel overleg, maar desondanks 
werken diensten soms toch naast elkaar. Heel concreet. Langsheen een heel lange muur besluit de Dienst 
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Gemeenschapswachten de eigenaar aan te sporen om het onkruid te verwijderen. Ongeveer op hetzelfde moment 
stuurt de Milieudienst een ploeg met artikel 60 werklui om datzelfde onkruid te verwijderen.

Elke dienst heeft grote en kleine opdrachten. Bij de Groendienst stellen wij soms vast dat – ondanks ons aandrin-
gen - op de uitvoeringsdatum van kleine werken geen concrete termijn noch datum kan worden gekleefd, omdat dit 
afhangt van de snelheid en omvang van uitvoering van de grote opdrachten.

OPVOLGING

Tijdens de afhandeling van de klachten is er een heel vlotte samenwerking waardoor ook de klachten, zo nodig na 
een overleg al dan niet ter plaatse, op de meest efficiënte manier kunnen worden opgelost.
Bij betwistingen over rooien en snoeien van bomen mist het ombudsteam de nodige expertise om het ingenomen 
standpunt van de Groendienst zorgvuldig genoeg te kunnen inschatten. Zeker als het zou gaan om een hele rij 
bomen en meerdere klagers. Er wordt een oplossing gezocht. Meestal tracht de ombudsvrouw om een minnelijke 
schikking te bekomen om beide standpunten te verzoenen.
Een volledige opvolging van het jaarverslag 2011, waaruit ook blijkt dat dit departement de klachten van burgers 
constructief ter harte neemt, leest u in hoofdstuk 3  Opvolging van de klachten.

AANBEVELING

1. Bij discussies over al dan niet elektronische ontvangst van aanvraagformulieren voor premies kan 
 de dienst zelf dit ook controleren via Digipolis. Dit sluit alle discussie uit. Het spreekt vanzelf dat 
 ambtenaren correcte informatie aan de klachtenbehandelaars en leidinggevende moeten bezorgen.

2. Duidelijke benamingen van diensten vermijden misverstanden.

3. Wanneer openbare bomen schade berokkenen op privé domein bijvoorbeeld door opstekende 
 wortels moet de schade hersteld of vergoed worden.

4. Communiceer duidelijk: zeg ook waarom men soms geen timing kan meedelen voor het uitvoeren 
 van kleinere werken als er echt geen timing op kan gezet worden.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Hoofdstuk 2 -  Departement Milieu, Groen en Gezondheid
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Aantal dossiers
2012 evolutie

18 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht meldin info

3 12 2 1

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (67%) 0 (0%) 1 (33%)

Oplossingsgraad
wel niet

2 (67%) 1 (33%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. onderwijs 8

2. kinderopvang 4

3. studenten 2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. kinderopvang 2

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. adequate communicatie
    coördinatie

2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. coördinatie 2

2. adequate communicatie 1

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Dienst Kinderopvang
    Educatieve Diensten

5

2. Dienst Administratie Onderwijs
    Onderwijsinstellingen en CLB

4
 

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Kinderopvang 2

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Departement Onderwijs en Opvoeding

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 -  Departement  Onderwijs en Opvoeding
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Dienst Totaal dossiers

Dienst Administratie Onderwijs 4
Dienst Kinderopvang 5
Educatieve Diensten 5
Onderwijsinstellingen en CLB 4
Pedagogische Begeleidingsdienst 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Opvallend weinig tweedelijns klachten. Het is duidelijk dat bij conflicten tussen ouders en schooldirecties werd 
geopteerd om toch nog eerst een overleg op het departementale niveau te organiseren. Het is belangrijk dat ook 
schooldirecties leren omgaan met kritiek van ouders. Dit is niet altijd gemakkelijk en dit vraagt grote luisterbereid-
heid, een open vizier en een open en duidelijke communicatie met wederzijds begrip. Meer en meer scholen hebben 
te maken met ouders van allerlei nationaliteiten en scholingsgraad, en ouders die ook niet altijd het Nederlands 
voldoende beheersen. Bij dergelijke conflictsituaties is er vraag naar meer overleg en vertegenwoordiging in de 
oudercomités.

Wat ook opvalt is de duidelijke afname vorig jaar van het aantal klachten over de wachtlijsten en de communicatie 
van de Dienst Kinderopvang.

Vermijd deurwaarders en rechtbanken
Het aantal klachten over invordering van facturen zijn duidelijk gedaald. Het is duidelijk dat de scholen al heel wat 
begrip tonen voor slechte betalers en armoede en dat ze ook een gelijke behandeling van de ouders moeten nastre-
ven en tezelfdertijd ook oog moeten hebben voor de armoede waarin sommige kinderen moeten leven. In 2012 
kwamen we toch tussen bij een invordering via de rechtbank. Hier was ook de Juridische Dienst mee gemoeid en 
na tussenkomst van de ombudsvrouw werd verdere juridisering en extra kosten voor de burger vermeden, mogelijk 
ook omdat duidelijk bleek dat deze ouder niet van slechte wil was. Invorderingen van niet betaalde schoolfacturen 
via rechtbank of deurwaarder moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

De ombudsvrouw blijft pleiten voor een informele aanpak (bijvoorbeeld een laatste telefoontje) om ouders te 
overtuigen om toch hun schoolrekeningen te betalen of een afbetalingsplan te aanvaarden. In 2013 kregen we geen 
enkele klacht meer over een onbetaalde factuur.

Informatie 
Wel kregen we in 2012 nog een enkele klacht van een gescheiden ouder over het doorsturen van informatie over 
zijn of haar kind. Het ombudsteam stelt enkel vast dat dergelijke klachten bij herhaling voorkomen en het gaat niet 
– zoals het departement beweert - steeds om dezelfde klager. Het is duidelijk dat gescheiden ouders die onderling 
niet communiceren wel van de school vragen om elk afzonderlijk de informatie te krijgen. Vooral voor de kinderen 
is het belangrijk dat beide ouders goed worden geïnformeerd. 

Er is ook behoefte aan een duidelijk standpunt over inentingen in de scholen en dat dit ook bij de inschrijving wordt 
meegedeeld. Sommige ouders weigeren inentingen die niet wettelijk verplicht zijn en storen zich aan de vragen die 
ze hieromtrent moeten invullen.
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OPVOLGING

Tijdens de afhandeling van de klachten wordt er in 2012 vlot gereageerd op de binnengekomen klachten.
Bij de opvolging van de klachten uit 2011 valt vooral op dat er soms argumenten worden aangehaald om niet in te 
gaan op de klachten: bijvoorbeeld zo wordt er op gewezen dat een klacht steeds van dezelfde klager komt. Waarom 
wordt er niet nagegaan of die klacht geen steek houdt ook al komt die van één en dezelfde klager? Echtgescheiden 
ouders zijn een relatief grote groep binnen onze samenleving. Het departement wijst er terecht op dat vooral de 
ouders hier een verantwoordelijkheid hebben en dat de school ook overgaat tot het bezorgen van een deelfactuur 
als dit wordt gevraagd. Dat de ouder waar het kind niet gedomicilieerd is enkel een kopie krijgt van het fiscale attest 
zorgt soms voor discussies.

AANBEVELING

1. Er is behoefte aan een eenvoudige manier om gescheiden ouders gelijktijdig te informeren, misschien 
 via e-mail of website?

2. Informele contacten bij invordering van facturen blijven aangewezen om deurwaarders te vermijden.

3. Er is behoefte aan voldoende vertegenwoordiging van ouders van niet-Belgische afkomst in de 
 oudercomités.

4. Overleg met klagende ouders, speel kort op de bal bij klachten en speel open kaart. 
 Betrek klagende ouders zo mogelijk ook bij de werking van de school.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Aantal dossiers
2012 evolutie

312 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

137 91 64 20

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

58 (42%) 65 (47%) 14 (10%)

Oplossingsgraad
wel niet

135 (98,5%) 2 (1,5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. parkeren 145

2. wegdek en trottoirs 54

3. stedenbouwkundeige vergunningen 20

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. parkeren 27

2. wegdek en trottoirs 11

3. fietsers
    huisvesting

4

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. overeenstemming met regelgeving 47

2. redelijke termijn 41

3. zorgvuldigheid - procedure 33

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 25

2. overeenstemming met regelgeving 14

3. klachtenmanagement 10

Klachtengevoeligste 
diensten

1. IVA Mobiliteitsbedrijf 175

2. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 84

3. Dienst Administratie 36

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. IVA Mobiliteitsbedrijf 35

2. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 15

3. Dienst Administratie 6

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten

Departement Ruimtelijke Planning, 
Mobiliteit en Openbaar Domein

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 -  Departement  Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein
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Dienst Totaal dossiers

Dienst Administratie 36
Dienst Coördinatie 1
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 7
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 84
Dienst Wonen 9
IVA Mobiliteitsbedrijf 175

INTERESSANTE SIGNALEN

Het aantal tussenkomsten daalt. Vooral de meldingen worden op eerstelijn beter opgevangen, vooral via Gentinfo. 
Komt er een eerstelijnsklacht iets te vroeg bij ons dan wordt die vlot opgenomen door de dienst zelf.

Parkeren, parkeren…
Klachten over retributies bij laden en lossen zijn opvallend gedaald sinds het invoeren van de 15 minuten gratis 
parkeertijd. Ook discussies of er al dan niet een ticket voorlag, zijn drastisch gedaald sinds het nemen van duide-
lijke foto’s van de voorruit. Deze twee ingrepen hebben ons inziens al heel wat klachten vermeden. Het invoeren 
van een elektronische bewonerskaart zal ook de discussies over laattijdige verlengingen door bewoners kunnen 
verminderen.
Want parkeren blijft nog altijd het meest klachtgevoelige onderwerp in onze Stad. Uit onderstaande grafiek en cijfers 
over 15 jaar Parkeerbedrijf zal u merken dat deze klachten sinds het invoeren van betalend parkeren in 2005 een 
vlucht hebben genomen. 
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In 2005 zien we dat er meer en meer betalend parkeren wordt ingevoerd en dat het aantal bewoners die recht heb-
ben op een bewonerskaart, stijgt. Er komen klachten van personen die geen recht hebben op een bewonerskaart 
(voornamelijk studenten en personen die hun wagen delen) en van bewoners wiens wagen niet op hun eigen naam 
is ingeschreven en vaak twee keer moeten langsgaan om hun bewonerskaart aan te vragen.  
Er komen ook meer controles op het betalend parkeren waardoor we het aantal klachten hierover ook zien toenemen.  
Er zijn ook meer klachten over de openingsuren van het Parkeerbedrijf. 
In 2011 wordt het deurwaardersbevel ingevoerd. Vele mensen krijgen opeens een deurwaarder over de vloer voor 
een niet betaalde retributie van soms jaren geleden. Deze trend zet zich voort in 2012.

In 2012 gaat het bijna altijd om discussies omtrent de invordering door deurwaarders van de administratieve kosten 
als een burger wel de retributie maar niet de administratieve kosten heeft betaald. Hier pleit de ombudsvrouw om 
in dit geval een laatste minnelijke schikking voor te stellen: mogelijk gaat het hier om een vergetelheid. Bij het 
uitblijven van een reactie komt de deurwaarder invorderen wat heel wat meerkosten zal meebrengen.

De regels die gelden bij het parkeren voor een poort zijn niet altijd duidelijk: noch voor de burger noch voor de 
parkeerwachter, waardoor deze laatste ook niet altijd correcte informatie hieromtrent geeft. Sommige burgers 
doen aan kansberekening en melden openlijk dat ze; om een retributie te vermijden, meteen in overtreding van de 
verkeerswet gaan staan (bijvoorbeeld op een trottoir) omdat de kans veel kleiner is dat ze een politieman zullen 
tegenkomen dan een parkeerwachter…
Voorts valt het op dat burgers de verkeersregels in een woonerf niet kennen en dat er vraag is naar duidelijke borden 
met informatie hierover.

Mobiliteit 
Signalen krijgen we ook over wat burgers noemen ‘het dichtslibben’ van de wegen in Gent. De signalen zijn spora-
disch maar er blijkt een soort van ‘gelatenheid’ uit die net in de hand werkt dat burgers niet echt naar alternatieven 
gaan zoeken. Belangrijk zijn de herhaalde en jarenlange klachten over gebrekkige coördinatie van werken waardoor 
sommige plaatsen in Gent moeilijker bereikbaar worden. Deze klachten nemen toe in 2013 naar aanleiding van 
werken aan de Sterre.

Voorts kwam de ombudsvrouw tussen toen bleek dat een aantal ouders niet tijdig de gratis Buzzy Pazz van hun zoon 
of dochter hadden ontvangen van de NMBS/De Lijn. Op eerstelijn waren bij het Mobiliteitsbedrijf diverse klachten 
hierover binnengekomen en waren klagers verwezen naar de NMBS (die inderdaad de pasjes moest versturen) 
nadat bleek dat vanuit de Stad alle adressen waren doorgegeven. Bij de ombudsvrouw waren slechts twee klachten 
in tweedelijn toegekomen maar ze kon zich niet vinden in de afhandeling ervan op eerste lijn door de NMBS/De 
Lijn. Bleek dat in samenwerking met haar collega-ombudsman van de treinreizigers er 1250 Gentse jongeren die 
pasjes op 1 september 2012 niet hadden gekregen. De Stad had hiervoor wel betaald. Tegen midden september was 
alles in orde en werd ook bekomen dat wie ondertussen vervoerskosten had gemaakt, die met de nodige bewijs-
stukken kon verhalen bij de NMBS.
Uit klachten blijkt ook dat een overleg met de NMBS nodig is wanneer de enige in- en uitgang van de NMBS - 
parkeergarage aan het Sint-Pietersstation niet toegankelijk is om de een of andere reden en reizigers halsoverkop 
een parkeerplaats in de buurt moeten zoeken, niettegenstaande ze betaald hebben voor een abonnement. Aan het 
station is echter bijna overal in de onmiddellijke omgeving kortparkeren-regime van kracht.

Trottoirs 
Nummer twee op de lijst van de meest klachtgevoelige onderwerpen is het onderwerp ‘trottoirs’. Daar waar in de 
krant vooral de staat van de fietspaden de aandacht krijgt, wordt er bij de ombudsvrouw vooral geklaagd over de 
trottoirs. De klachten over dat onderwerp stijgen... En dat is ook niet te verwonderen: mankementen aan een trottoir 
kunnen zorgen voor valpartijen. Achtergebleven puin na werken, minder goede herstellingen, bijvoorbeeld het niet 
terugleggen van dezelfde stenen (zoals al bijna twee jaar rechtover de Sint- Baafskerk in de kuip van Gent), putjes 
en teveel hindernissen op een trottoir zijn nefast voor mensen met een handicap of zij die moeilijker te been zijn. We 
krijgen ook meer signalen over het beschadigen van kabels bij graafwerken. Bij ons ging het telkens om klachten 
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die betrekking hadden op graafwerken in opdracht van Belgacom. 
Om meestal budgettaire redenen worden sommige trottoirs gewoon nog even opgelapt waar er eigenlijk een vol-
ledige heraanleg nodig is. Tot nu toe is vooral het wegdek in kaart gebracht. Met trottoirs ligt dat moeilijker en moet 
er vooral op basis van klachten worden gereageerd.
Sinds de herziening van de regelgeving omtrent de (her)aanleg van opritten blijven we hierover klachten en discus-
sies krijgen. Sinds opritten gratis zijn is er ook veel vraag. Toch blijven de klachten hieromtrent komen.

Fietsers
Van fietsers en voetgangers krijgen we vooral signalen over de meestal oranje netten die rond werven worden 
gespannen en soms heel gevaarlijk kunnen zijn voor zwakke weggebruikers omdat ze daar in verstrikt kunnen 
geraken. Misschien iets om toch meer aandacht aan te besteden  in de minder hinder convenant?

Het doorknippen van fietssloten door Maxmobiel toont duidelijk aan dat het noodzakelijk is om duidelijk het terrein 
af te bakenen waar Max Mobiel kan en mag optreden. Zo is er de vraag: mogen ze sloten doorknippen bijvoorbeeld 
op het openbaar domein (Maria Hendrikaplein)? Zo ja op basis van welke regelgeving?
Ook moet duidelijk de regelgeving binnen de fietsparkeergarages aan het station aan alle ingangen worden opge-
hangen.
Ook moet een inventaris van alle weggenomen fietsen gemaakt worden, en gecontroleerd. Burgers moeten vlugger 
hun fiets kunnen terugvinden. Het nemen van foto’s bij het doorknippen van fietssloten en wegnemen van indivi-
duele fietsen sluit discussies uit.

Taxi’s
Een aantal taxichauffeurs vroeg naar bijsturing van het betreffende reglement en vooral naar meer controle.
De klachten en verzuchtingen werden in 2013 opgevolgd. Een herziening van het reglement is in de maak.

Inname openbaar domein
De grote uitdaging voor dit departement blijft ook in 2012 en in de toekomst het overzicht behouden over de inname 
van de openbare weg. Heel wat verschillende diensten, ressorterend onder verschillende departementen, zijn bezig 
met het afleveren van vergunningen voor inname van de openbare weg. Het overzicht daardoor is zoek en  dit 
maakt coördinatie, controle en ook vooral dosering van deze inname veel moeilijker. Signalen hierover komen van 
burgers, die merken wat er in hun wijk allemaal ingenomen is en die daardoor overlast ondervinden. Zeker in ‘brui-
sende’ wijken waar inname door terrassen, feestelijkheden, grote en kleine werven, verhuisborden, verkeersborden, 
blikvangers, reclamewagentjes, containers, omleggingsborden, enz. schering en inslag kunnen zijn.
In 2012 bleven hieromtrent de klachten komen, ook al is er sprake om deze aanvragen van inname openbare weg 
voor de burger te vereenvoudigen, maar in 2012 was dit nog niet het geval.

De werf van het jaar: PAGAS
Dit is de werf in en rond de Papegaaistraat. We merkten op dat terechte klachten ten gevolge van de verkeersomleg-
ging vrij traag door de betrokken diensten werden opgevolgd.
Ook de herhaalde klachten omtrent de recente aanleg van de Prinses Clementinalaan tonen aan dat ‘mooi’ nog 
niet altijd hetzelfde betekent als efficiënt en duurzaam en dat we ook meer vertrouwen mogen hebben in kennis en 
ervaring van eigen ambtenaren en bewoners.

De belasting van het jaar
De dubbele heffing op verwaarlozing van panden door de Vlaamse overheid en door de Stad Gent op eenzelfde pand 
maar weliswaar op een andere grondslag blijft klachten uitlokken. Terechte klachten omdat hier de redelijkheid en 
de doorzichtigheid zoek is voor de burgers, die nu naar twee overheden een bezwaarschrift moeten sturen en daar 
meestal niet meer wijs uit geraken. Voorts komt het als onrechtvaardig over om twee keer voor hetzelfde te worden 
belast op eenzelfde pand, hoe spitsvondig men als overheid er ook op wijst dat het hier om twee verschillende 
grondslagen gaat. Ook moeten niet alle burgers in Vlaanderen in dezelfde situatie twee belastingen betalen: zo 
zijn er heel wat gemeenten die dergelijke belasting niet innen. Kortom: de ombudsvrouw pleit hier voor één lokale 
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belasting. Lokaal omdat reeds uit vroegere klachtenbehandeling (1997, 1998 enz.) kan worden aangetoond dat 
lokale overheden veel vlugger kunnen bijsturen mocht er een fout zijn gebeurd, waardoor ze niet overspoeld worden 
met bezwaarschriften. Wat wel enige jaren geleden het geval was bij de Vlaamse overheid.

Gent, verlichte stad
De klachten (na herhaaldelijke meldingen) over het al dan niet blijven branden van de straatverlichting zijn opval-
lend en nemen niet af. Er is nood aan duidelijke afspraken met Eandis hierover.
Ook zijn er signalen dat sommige burgers hun voorgevel zodanig verlichten dat dit in strijd is met het Lichtplan in 
Gent. Dat is bijvoorbeeld het geval aan de Recolletenlei. Voorbijgangers die hierover klagen, vragen dat de overheid 
hier proactief zou optreden.

Dienst Wonen en vzw REGent.
De Stad verhuurt geen sociale woningen meer en dat heeft het aantal klachten hieromtrent duidelijk laten dalen. 
De ombudsvrouw ontvangt heel wat vragen naar alternatieve woonvormen, vooral zorgwonen en ook naar woon-
vormen voor bejaarde burgers.
Burgers uiten herhaaldelijk  hun tevredenheid over de overzichtelijke brochure over Wonen en Woonpremies. 
Vooral bij het bekomen van premies zijn de meegegeven informatie en het correcte aanvraagformulier zeer belang-
rijk. De Dienst Wonen volgt dit nauwgezet op. Krijgt een burger bijvoorbeeld een oud aanvraagformulier mee 
dan kan dit betekenen dat hij of zij de premie mist. Dat bleek uit een klacht over de vzw REGent die we in 2013 
ontvingen, maar de burger ontving het formulier in 2012. Is het toch fout gelopen dan is een vlugge rechtzetting 
aangewezen om een tweedelijnsklacht te vermijden.

OPVOLGING

Dit departement volgt al tijdens 2012 de klachten vlug op en is steeds bereid tot overleg om klachten efficiënt, al 
tijdens de behandeling, aan te pakken om tot een oplossing te komen. Na signalen over behoefte aan beveiliging 
van de gegevens waarvan sommige interessante commerciële waarde hebben, is er bijgestuurd.
U kan ook uitvoeriger lezen in hoofdstuk 3 hoe dit departement omgaat met klachten uit het jaarverslag 2011.

AANBEVELING

Er is behoefte aan: 
1. een centraal overzicht op niveau van de Stad voor het beheer van het openbaar domein en één loket 
 voor burgers die wensen gebruik te maken van dit openbaar domein;

2. een inventaris van de staat van de trottoirs op het grondgebied van Gent;

3. duidelijkheid in verband met de reorganisatie en de overname van taken van het Bureau 
 Verkeerstechniek van de Politie; 

4. een elektronische bewonerskaart;

5. overleg met de NMBS in verband met te verwachten problemen voor reizigers bij een 
 ontoegankelijke parkeergarage aan het Sint-Pietersstation;

6. een bijkomende minnelijke poging door de deurwaarder zelf, vooraleer in te vorderen;

7. duidelijke communicatie: zeg ook wanneer je iets niet doet en waarom.
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UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw 
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Aantal dossiers
2012 evolutie

4 -

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

2 1 1 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)

Oplossingsgraad
wel niet

2 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. middenstand
    toerisme

2

Meest gegronde 
onderwerpen

1. toerisme 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. billijkheid
    coördinatie
    overeenstemming met regelgeving

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. coördinatie 1

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Dienst Economie 4

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Economie 1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Departement Werk en Economie

EEN OVERZICHT
  

Dienst Totaal dossiers

Dienst Economie 4
Dienst Markten en Foren 0
Dienst Werk 0

Hoofdstuk 2 -  Departement  Werk en Economie
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INTERESSANTE SIGNALEN

Gent verwenst?
Voor dit departement registreerden we een stijging tegenover vorig jaar ook al gaat het slechts om 4 klachten waar-
van 2 tweedelijns. Maar het viel op dat dit meestal over hetzelfde onderwerp ging: ‘Gent Verwent’ en dus bestemd 
voor de Dienst Economie. De tweedelijnsklachten waren terecht en werden nog bijgestuurd in de loop van de 
behandeling van de klacht door de dienst zelf. Maar toch: in de gaten houden. Het ging immers om mankementen in 
de dienstverlening. die op een eenvoudige manier kunnen worden bijgestuurd en die zich toch herhaalden. Vandaar 
dat we dit toch even signaleren om ze in de toekomst te vermijden.

OPVOLGING

Er was vorig jaar slechts 1 klacht waarvan we kunnen meedelen dat de Federale Dienst Belastingen het standpunt 
van de burger is gevolgd.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Aantal dossiers
2012 evolutie

58 - *

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

10 12 27 9

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

4 (40%) 4 (40%) 2 (20%)

Oplossingsgraad
wel niet

10 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. afval 11
2. complexe samenlevingshinder 9

3. gemeentelijke administratieve sancties
    lawaaihinder

4

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. signalisatie 2

2. belastingen
    wegdek en trottoirs

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. overeenstemming met regelgeving 3

2. redelijke termijn
    zorgvuldigheid - procedure

2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. actieve informatieverstrekking
    afdoende motivering
    efficiëntie en effectiviteit
    overeenstemming met regelgeving
    redelijke termijn
    zorgvuldigheid – procedure

1

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Dienst Gemeenschapswachten 19

2. Juridische Dienst en Kennisbeheer 
    Lokale Preventie en Veiligheid

14

3. Dienst Belastingen 3

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Juridische Dienst en Kennisbeheer 2

2. Dienst Belastingen
    Dienst Gemeenschapswachten

1

* Er gebeurden heel wat wijzigingen in dit departement waardoor een vergelijking met 2011 moeilijk is.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Diensten van de Stadssecretaris

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 -  Diensten van de Stadssecretaris
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Dienst Totaal dossiers

Dienst Belastingen 3
Dienst Bestuursondersteuning 0
Dienst Gemeenschapswachten 19
Dienst Interne Audit 0
Dienst Organisatieontwikkeling 0
Dienst Protocol en Logistiek 0
Gebiedsgerichte Werking 1
Internationaal, Noord-zuid en Vrede 2
Juridische Dienst en Kennisbeheer 14
Lokale Preventie en Veiligheid 14
Meldpunt Discriminatie 2
Stedelijke Vernieuwing 2

INTERESSANTE SIGNALEN

Het is moeilijk om een vergelijking te maken met de voorgaande jaren omdat er heel veel wijzigingen gebeurden 
in 2012. Als we echter de verschillende diensten (en onderdelen daarvan) samen nemen merken we een sterke 
fluctuatie in de tweedelijnsklachten: 12 in 2009, 18 in 2010, 5 in 2011 en 10 in 2012.
Bij de Juridische Dienst en Kennisbeheer gaan de meeste klachten over Gemeentelijk Administratieve Sancties en 
over schadeclaims. Er was ook een discussie met de ombudsvrouw in verband met de invordering voor de premie 
voor de renovatie van merkwaardige panden. Die discussie is een jaar na de klacht nog niet uitgeklaard en de 
ombudsvrouw wacht op een politieke beslissing hierover.

Bij een GAS is er een duidelijke en strakke verweerprocedure. Schadeclaims worden doorgegeven en verder afge-
handeld door de verzekeringsmaatschappij. En toch komen mensen tot bij ons met klachten over de Juridische 
Dienst. Dat heeft dan vaak te maken met de communicatie. 
De communicatie van de dienst is vaak miniem en weinig aangepast aan de verzoeker. De dienst beroept zich 
meestal op juridische gronden, waar iedere komma telt. Uit de klachten blijkt dat in de praktijk de bezwarenproce-
dure heel formeel en weinig bevredigend is voor klagers. De ombudsvrouw pleit voor een overgang van een formele 
naar meer informele bezwaarbehandeling waar er meer aandacht is voor de communicatie. Neem eens de telefoon. 
Op tweedelijn merken we dat na een gesprek met de ombudsvrouw burgers meer geneigd zijn om hun bezwaar in 
te trekken juist omdat ze informatie op maat kregen. Er is vooral behoefte aan meer rechtvaardigheid dan aan strikte 
juridisering. Burgers zijn de vijand niet. Wederzijds wantrouwen leidt tot spanningen en tot escalatie. Burgers kun-
nen - na overleg - ook aangeven dat ze fout zaten in hun redenering. Maar ze moeten wel genoeg informatie krijgen 
en vooral ook eens gehoord worden. Niets houdt de dienst tegen om mensen correct en op maat te informeren. 
Kortom: de ombudsvrouw pleit voor een meer informele aanpak van de bezwaarschriften.
Het is ook duidelijk dat de Juridische Dienst burgers bij aanslepende klachten en conflicten niet verwijst naar de 
ombudsvrouw maar naar de rechtbank, ervan uitgaande (en niet onterecht) dat burgers meestal afhaken en wel twee 
keer zullen nadenken vooraleer ze stappen naar de rechter zetten.

Ook bij de Dienst Belastingen zijn er duidelijke en strakke bezwaarprocedures. In financiële materies is er immers 
weinig interpretatieruimte. Komt er een klacht dan wordt vlug en op maat met de burger gecommuniceerd. Maar 
de klachten gaan dan weer over de heffing van de belasting zelf door de Vlaamse overheid en de lokale overheid. 
Vooral de (dubbele) belasting op leegstand en verkrotting ligt onder vuur. Dienst Belastingen moet de regels 
echter volgen en het is aan de Vlaamse en lokale politici om deze dubbele belasting te herbekijken. Ook al zijn 
de juridische grondslagen om de belasting te innen spitsvondig en juridisch correct, de dubbele belasting komt 
als ondoorzichtig en onrechtvaardig over als twee overheden elk een zware belasting op een zelfde pand leggen. 
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Bovendien is dit niet in alle gemeenten het geval. Sommige gemeenten heffen dergelijke belasting niet. Gent doet 
dit wel. De kans dat burgers hierdoor ook verdwalen in de twee bezwaarschriftenprocedures is niet ondenkbeeldig. 
De ombudsvrouw pleit voor één belasting: hetzij door de Vlaamse overheid daar waar er lokaal geen belasting 
wordt geheven, hetzij door de lokale overheid. Uit informatie uit vroegere klachten bleek dat wanneer de belasting 
op het lokale vlak wordt geheven, er veel korter op de bal kan gespeeld worden wanneer er bezwaren komen. En 
men dus niet het risico loopt onder de bezwaarschriften bedolven te geraken wat voorheen het geval was bij de 
Vlaamse overheid . 

Bij Dienst Gemeenschapswachten gaat het vooral over meldingen van overlast (duiven, sluikstort, onkruid, hon-
denpoep).
Als het tot een klacht komt gaat het over de efficiëntie en effectiviteit van de dienst. Soms loopt er al eens iets fout, 
maar vaak zijn de verwachtingen van de burger toch veel te hoog. De Gemeenschapswachten tonen heel veel inzet, 
maar ook zij kunnen niet alles oplossen. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn en er zijn regels waar ze zich moeten 
aan houden. Een gesprek lost vaak veel op, maar niet altijd.
Dat werd op heel pijnlijke manier duidelijk in een dossier waarbij een burger duiven blijft voederen tot ongenoegen 
van haar buren. Daarbij beschikt ze over een hele trukendoos om het de Gemeenschapswachten en de Wijkpolitie 
moeilijk te maken.

De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid krijgt vooral meldingen over complexe samenlevingshinder. Problemen 
ontstaan in wijken waar verschillende culturen moeten samenleven en wijken waar studenten passeren. Als er 
klachten ontstaan is dat omdat burgers vinden dat de dienst niet hardhandig genoeg optreedt. De verwachtingen  
zijn vaak onrealistisch.

OPVOLGING

De Dienst Bestuursondersteuning heeft in 2012 en 2013, spontaan het ombudsteam structureel geholpen bij het 
verzamelen van de opvolging door de verschillende departementen van de aanbevelingen en klachten in het jaar-
verslag 2011. Grote dank hiervoor. Het resultaat vindt u in woorden van de departementen in hoofdstuk 3. 

AANBEVELING

1. Een meer informele aanpak van de bezwaarschriften zou klachten kunnen voorkomen. Zorg voor een 
 betere communicatie met de burger. Natuurlijk is er altijd voorzichtigheid geboden, maar dat is 
 geen argument om geen informatie of motivering te geven.

2. Geef een ontvangstmelding bij een schadeclaim en geef een contactpersoon op. Desnoods bij de 
 verzekeringsmaatschappij.

3. Een werkwijze bij de Dienst Belastingen die het mogelijk maakt om de wettelijk voorziene termijn voor 
 een procedure te eerbiedigen. Want het valt de burger op: als een lokale overheid de wettelijke termijn 
 niet haalt dan zijn er decretaal geen sancties voorzien.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Aantal dossiers
2012 evolutie

17 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

5 0 9 3

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

3 (60%) 1 (20%) 1 (20%)

Oplossingsgraad
wel niet

4 (80%) 1 (20%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. openbare werken 5

2. parkeren 3
3. middenstand
    zwembaden en sporthallen

2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. informatieverstrekking
    parkeren
    zwembaden en sporthallen

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 4

2. adequate communicatie
    overeenstemming met regelgeving
    zorgvuldigheid – fouten
    zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 2

2. adequate communicatie
    overeenstemming met regelgeving
    zorgvuldigheid – fouten
    zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

1
 

Klachtengevoeligste 
kabinetten

1. Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit 8
2. Burgemeester 3

3. Schepen van Financiën, Facility Management, Sport en 
Haven

2

Kabinet met meeste 
gegronde klachten

1. Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten
    Schepen van Financiën, Facility Management, 
    Sport en Haven
    Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

1

*De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Kabinetssecretariaten College 
Burgemeester en Schepenen

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 -  Kabinetssecretariaten College Burgemeester en Schepenen
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Kabinet Totaal dossiers

Burgemeester 3
Schepen van Economie, Jeugd en Middenstand 1
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit 8
Schepen van Financiën, Facility Management, Sport en Haven 2
Schepen van Onderwijs en Opvoeding 0
Schepen van Burgerzaken en Protocol 1
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten 1
Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen 1
Schepen van Personeelsbeleid, Informatica, Administratieve vereenvoudiging en Kwaliteitszorg 0
Schepen van Innovatie en Werk 0
Schepen van Welzijn en Gezondheid 0
Schepen van Intercommunales en Financiële Participaties 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Meer en meer burgers wenden zich met hun klachten, suggesties, verzuchtingen rechtstreeks tot een politicus of 
tot een politiek kabinet. Dat is een opvallende trend. Het aantal tweedelijnsklachten over politieke kabinetten bij de 
ombudsvrouw gaat in dalende lijn. 

Krijgen we dan toch nog klachten binnen dan gaat het meestal over de afhandelingstermijn van een verzoek. 
Kabinetten moeten immers volgens het klachtendecreet de klachten doorsturen naar de diensten en zo komt het wel 
eens voor dat een antwoord even op zich laat wachten. Vooral onderwerpen die te maken hebben met de onmid-
dellijke omgeving (openbare werken) ontlokken de meeste reacties.

We stellen voorts vast dat burgers na de behandeling van hun klacht op tweedelijn nog eens naar een politicus 
stappen nadat de ombudsvrouw het standpunt van de dienst heeft gevolgd en dit ook uitvoerig heeft gemotiveerd. 
Waarop dan meestal opnieuw het doorsturen van de klacht naar de dienst volgt. De meerwaarde hiervan is niet 
duidelijk.

OPVOLGING

Gezien de recent nieuwe samenstelling van de kabinetten kregen we geen opvolging van de klachten 2011 door de 
politieke kabinetten.

AANBEVELING

Een overzichtelijk registratiesysteem van doorgestuurde verzoeken naar diensten kan helpen om de verzoeken tijdig 
te beantwoorden. Burgers moeten er ook op attent worden gemaakt dat een redelijke termijn voor de behandeling 
van een klacht naargelang de moeilijkheidsgraad kan oplopen tot anderhalve maand.

Zeg ook wat niet kan. Communiceer open en eerlijk.

Klachten worden op eerstelijn behandeld door de diensten zelf en op tweedelijn door de ombudsvrouw. Dat is 
decretaal maar ook volgens de gemeentelijke reglementering bepaald. Als het niet gaat over een beleidsbeslissing 
maar over een klacht over de werking van een gemeentelijke dienst dan is het niet aangewezen om na een tweede-
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lijnsbehandeling de klacht nog eens door te sturen naar de diensten. 
Klachten over de Dienst Ombudsvrouw worden eerst in eerstelijn behandeld door de ombudsvrouw zelf, in tweede-
lijn kunnen ze gestuurd worden naar de burgemeester in zijn functie van voorzitter van de gemeenteraad.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Dienst Ombudsvrouw
Het spreekt vanzelf dat ook de werkwijze van de Dienst Ombudsvrouw niet vrij is van kritiek. 

Elke klacht over onze dienst is welkom en wordt zorgvuldig door een medewerker, die niet bij de klacht betrokken 
was, onderzocht. Ook krijgen burgers de nodige informatie waar ze nog in tweedelijn terecht kunnen met hun klacht 
mocht die in eerstelijn niet tot tevredenheid zijn afgehandeld. In tweedelijn kan men terecht bij de voorzitter van de 
gemeenteraad, die beslist op welke wijze de klacht door de gemeenteraad wordt afgehandeld. 

In het geval van onderstaande klacht is de burger, na behandeling van zijn klacht op eerstelijn door de ombuds-
vrouw, nog even komen aanbellen nadat de ombudsvrouw met een telefoontje met hem nog eens contact had 
opgenomen en is het tot een vriendelijk contact gekomen. De burger vond het niet meer nodig om verdere stap-
pen te zetten, integendeel hij had nooit de bedoeling gehad om de ombudsvrouw en medewerkers bij de Vlaamse 
ombudsman in een verkeerd daglicht te stellen maar hij blijft erbij dat in Gent vele straten er heel ongelukkig 
bijliggen voor de fietsers. We hebben hem meegedeeld dat hij niet alleen is met die klacht.
De klacht in woorden van klager:

doorschuifgedrag
Verzoek: 201208-886
Fietsperikelen.

Onlangs reed ik, zoals vele malen in de prachtige Gentse binnenstad via Vlaanderenstraat, Lippensplein, Brabantdam 
naar de Kouter. Op een gegeven moment moest ik tussen de sporen fietsen gezien er verderop werken waren.
Ik reed in een put tussen de tramsporen, met het gevolg dat de voorvork van mijn fiets afbrak.
Gezien er een braderie bezig was in de Kortedagsteeg, vroeg ik een agent om even mee te komen en een pv op 
te maken. Die had geen tijd en stuurde mij door naar de ombudsvrouw van Gent onder het Belfort. Toen ik mijn 
schade kenbaar maakte aan die mevrouw vroeg die wat ik in godsnaam met mijn fiets in Gent kom doen. Gelukkig 
zat ik op een stoel…
Zij stuurde mij door naar de Juridische Dienst van Gent die haar verantwoordelijkheid doorschoof naar De Lijn 
gezien (volgens de enen 80 cm en de andere 70 cm) de breuk zich had voorgedaan op grondgebied van De Lijn. Op 
hun beurt beweerden zij een onderzoek gedaan te hebben, en beweerden zij geen put gezien te hebben. Mijn klacht 
is dat gans Gent daar waar de trams en bussen van De Lijn elkander overlappen er enorme gevaarlijke toestanden 
zijn voor de fietsers die toch het Gentse, niet met de wagen maar met de fiets aandoen. Navraag in de fietspunten 
Gent en fietshandelaars leren mij ook dat er nogal veel fietsbreuken zijn door de heel slechte toestand van het 
wegdek. In bijlage enkele foto's van hoe de toestand er bij ligt. Ik nodig u graag uit om eens een fietstocht te doen 
langs de Vlasmarkt, de Branbantdam, de Vlaanderenstraat (die ze nu aan het vernieuwen zijn). Het fietspad langs 
de Watersportbaan richting Drongen… Ik vind ook dat Gent verantwoordelijk blijft.

Onderzoek:
De ombudsvrouw herinnert zich het bezoek van verzoeker die haar uitdrukkelijk gevraagd had op welke manier 
hij de schade aan zijn fiets bij de Stad kon verhalen. De ombudsvrouw heeft hem dan de juiste weg gewezen: de 
Juridische Dienst die alle schadeclaims waarbij de Stad verantwoordelijk wordt gesteld, in ontvangst neemt, een 
dossier opstart en aan de verzekeraar van de Stad bezorgt. Dit is een correcte verwijzing, geen afschuifgedrag. Dat 
de Juridische Dienst de klacht dan uiteindelijk naar De Lijn stuurt getuigt niet van afschuifgedrag, want het is name-
lijk zo dat De Lijn verantwoordelijk is voor de trambedding waar de valpartij is gebeurd. De ombudsvrouw heeft 
nooit aan verzoeker gevraagd wat hij in godsnaam in Gent met de fiets kwam doen. Twee van de vier medewerkers 
van de Ombudsdienst komen met de fiets naar het werk. Ze heeft hem wel gezegd dat in Gent bepaalde straten 
minder geschikt waren om met de fiets door te rijden omwille van slecht wegdek of verzakte kasseien, maar dat er 
wel wat alternatieve wegen waren voor de fietsers.

Beoordeling: Geen oordeel over eigen dienstverlening.

Hoofdstuk 2 -  Dienst Ombudsvrouw
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OCMW Gent

EEN OVERZICHT

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten

Hoofdstuk 2 -  OCMW Gent

Aantal dossiers
2012 evolutie

79 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

16 35 8 20

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

7 (44%) 6 (37,5%) 3 (19%)

Oplossingsgraad
wel niet
16 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. OCMW 67

2. huisvesting 4

3. evaluatie, loon, e.a. 3

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. OCMW 6

2. pensioenen 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. zorgvuldigheid – procedure 6

2. afdoende motivering 3

3. adequate communicatie
    hoffelijkheid
    hoorplicht
    redelijke termijn
    zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. zorgvuldigheid – procedure 
    overeenstemming met regelgeving

3

2. adequate communicatie
    hoorplicht
    zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

2

3. afdoende motivering
    hoffelijkheid
    inventieve houding

1

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Departement Sociale Dienstverlening 60

2. Departement Ouderenzorg 12

3. Departement Financiën 4

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Departement Sociale Dienstverlening 4

2. Departement Financiën
    Departement Ouderenzorg
    Departement Personeel en Organisatie

1
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INTERESSANTE SIGNALEN

Uit het totaal aantal contacten (79) komen vooral signalen naar voor. Het aantal tweedelijnsklachten (16) is vrij 
beperkt voor een organisatie die met zoveel kwetsbare burgers in contact komt. Het valt op dat sommige bur-
gers iets te vroeg naar de ombudsvrouw komen. Dat heeft vooral te maken met de vertrouwenspositie van een 
ombudsman of –vrouw, zeker voor kwetsbare burgers die schroom hebben om in te gaan tegen degene waarvan 
ze afhankelijk zijn is dit begrijpelijk. Samen met de klachtenbehandelaar wordt voor deze burgers een oplossing 
gezocht op eerstelijn.

Burgers, die over geen enkele reserve beschikken, zijn zeer kwetsbaar wanneer een leefloon of een opleg niet tijdig 
wordt uitbetaald. Vooral bij opleg (wanneer burgers ook gedeeltelijk werken) geeft dit soms aanleiding tot klachten.

Uit klachten en daaropvolgend onderzoek blijkt dat de opleg kan worden ingetrokken zonder het horen van de bur-
ger. De ombudsvrouw is het hiermee niet eens. Ook het intrekken van opleg moet zorgvuldig gebeuren en correct 
gemotiveerd worden omdat het niet ondenkbeeldig is dat burgers daardoor onder het levensminimum komen. Een 
tussenkomst door de ombudsvrouw in dergelijk dossier zou moeten aanleiding geven tot een grondig onderzoek, 
kort op de bal. 

Het valt op dat de ombudsvrouw wordt geconfronteerd met bittere armoede, vooral van burgers die dakloos zijn of 
huurders die moeten rondkomen met een heel laag inkomen, hetzij een leefloon, hetzij een heel beperkt inkomen 
uit tewerkstelling of pensioen.
Het is erg duidelijk: in dit land is overleven gekoppeld aan een adres. Wie het moeilijk heeft om aan een adres te 
geraken, een referentieadres of een domicilieadres, kan niet aan werk of aan een tegemoetkoming geraken. Voor 
sommige burgers bij wie jarenlang in begeleiding en scholing is geïnvesteerd, is het schrijnend dat ze door gebrek 
aan adres aan geen werk geraken. Een referentieadres, na zorgvuldig overleg met alle betrokkenen, zou hier soelaas 
kunnen bieden. Ook al betekent dit nog geen dak boven het hoofd…

Zeer schrijnend is de situatie van illegale burgers die na een bevel het land te verlaten, nog wachten op een beslis-
sing op basis van artikel 9. Deze mensen mogen niet meer werken, verliezen dan ook hun werk, verliezen wegens 
gebrek aan inkomen hun huis en wachten soms maanden nog op het bekendmaken van de beslissing (zelfs al is 
de beslissing in Brussel al genomen). Velen hebben niets meer te verliezen. Het maatschappelijk welzijn van deze 
burgers is schrijnend laag.
Er komen ook vragen van burgers waarom we in Gent grote groepen van migranten, meer bepaald Roma’s, niet via 
OCMW en met steun van Europa opleiden tot ambachtslui die we ook nodig hebben: schoenmakers, scharenslij-
pers enz. Jobs die aanleiding geven tot een zelfstandig statuut. Kortom, begeleiding op maat naar de arbeidsmarkt.

Uit de verzuchtingen, meldingen, infovragen blijkt over het algemeen dat mensen met een leefloon of een laag 
inkomen net boven het leefloon er vandaag niet meer in slagen om nog rond te komen. Er is ook niet alleen vraag 
om ondersteuning voor stookolie maar ook voor elektriciteitsverbruik. 

Bij de daklozen merken we meer en meer oudere burgers op die hier jarenlang hebben gewerkt, maar die door 
allerlei oorzaken hun huurwoning (bijvoorbeeld verkoop) of hun huis hebben moeten verlaten. Ze zijn zich niet altijd 

Hoofdstuk 2 -  OCMW Gent

Dienst Totaal dossiers

Departement Financiën 4
Departement Personeel en Organisatie 3
Departement Ouderenzorg 12
Departement Sociale Dienstverlening 60
Diensten van de secretaris 0
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bewust van de druk op de woningmarkt en hebben een zekere verwachting en stellen hun eisen. Hun zoektocht 
naar een sociale woning is zeer schrijnend omdat ze plots terechtkomen in opvangtehuizen. Een wereld die hun 
totaal onbekend is. 

Meer en meer merken we ook op dat de druk op de woningmarkt ervoor zorgt dat burgers ook geen vrije keuze meer 
hebben om een woning te vinden die aansluit bij het netwerk die ze hebben opgebouwd. Soms komt een vraag om 
toch dicht bij hun familie, hun buurt te blijven als bijna onfatsoenlijk over als ze dit als argument gebruiken om 
een woning te weigeren, die ver weg ligt van hun opgebouwd netwerk waar ze ook op kunnen terugvallen mochten 
ze bijvoorbeeld ziek worden.

Voorts blijkt uit de klachten dat bij invorderingen burgers uit het oog verliezen dat zij een bepaalde som aan het 
OCMW moeten terugbetalen, zeker als er geruime tijd tussen zit. Daarbij rijst dan dikwijls de vraag of er nog wel 
mag ingevorderd worden en of de verjaringstermijn niet overschreden is. Meestal gebeurt de invordering net op 
de valreep. Ook bij de invordering van voorschotten is duidelijke en overzichtelijke communicatie belangrijk om 
klachten te vermijden.
Er komen ook vragen van anderstaligen die menen dat het OCMW voor een tolk moet zorgen tijdens een hoorzitting. 
Het is belangrijk dat dit op voorhand wordt uitgeklaard .

OPVOLGING

Het OCMW volgt de klachten tijdens het jaar 2012 redelijk vlot op, soms moet nog even aangedrongen worden 
op een antwoord binnen een redelijke termijn. Uit hoofdstuk 3 Opvolging van de klachten blijkt concreet op welke 
manier het OCMW de klachten en aanbevelingen uit 2011 heeft opgevolgd. Er zijn enkele heel concrete bijsturingen 
gebeurd. 

AANBEVELING

1. Communiceer nog duidelijker en in begrijpelijke taal bij invorderingen.

2. Motiveringen om burgers hun leefloon in te trekken of de opleg in te trekken moeten zorgvuldig en 
 correct zijn.

3. Uitvoeren van eenvoudige hoorplicht bij het intrekken van opleg door OCMW. Dit kan op zijn minst 
 door de motivering voor het intrekken van de opleg, eerst voor te leggen aan de burger vooraleer 
 daadwerkelijk over te gaan tot intrekking. Of de burger na intrekking nog een maand de tijd geven om 
 een bezwaar in te dienen zodat verdere gerechtelijke stappen overbodig worden.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Aantal dossiers
2012 evolutie

197 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

32 62 74 29

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

17 (53%) 5 (16%) 10 (31%)

Oplossingsgraad
wel niet
32 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. politiewerking 51

2. verkeer 42

3. parkeren 24

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. parkeren
    politiewerking
    verkeer

3

2. afval
    complexe samenlevingshinder
    dieren
    informatieverstrekking
    openbaar vervoer
    signalisatie

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. efficiëntie en effectiviteit 11

2. redelijke termijn 9

3. doorschuifgedrag 7

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. doorschuifgedrag 6

2. efficiëntie en effectiviteit
    redelijke termijn

5

3. adequate communicatie 3

Klachtengevoeligste 
diensten

1. Wijkdienst 76

2. Verkeersdienst 63

3. Interventiedienst 43

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Wijkdienst 7

2. Verkeersdienst 6

3. Interventiedienst 2

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten

Lokale Politiezone Gent

EEN OVERZICHT

Hoofdstuk 2 -  Lokale Politiezone Gent
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Dienst Totaal dossiers

Dienst Financiën & Middelen 0
Dienst Info, Analyse, Kennisbeheer 0
Dienst Maatschappelijke Zorg 0
Dienst Openbare Orde & Bewapening 0
Dienst Operationele Acties 0
Dienst Zonale Sturing 0
Diensten Korpschef 6
Interventiedienst 43
Lokale Recherchedienst 8
Verkeersdienst 63
Wijkdienst 76

INTERESSANTE SIGNALEN

Burgers vinden vooral de weg naar de Politie via de interne klachtendienst en de burgemeester die ze vlot aanschrij-
ven als hoofd van de Politie. Bij de ombudsvrouw komen ze vooral met signalen over de werking van de Politie en 
geven ze ook suggesties. Of komen ze toch nog als ze het niet eens zijn met het antwoord van de klachtenbehan-
delaar van de Politie of als een klacht blijft aanslepen.
We merken vooral dat signalen en klachten die bij de ombudsvrouw binnen komen vooral te maken hebben met 
de Verkeersdienst, de Interventiedienst en als koploper: de Wijkdienst, die ook het dichtst bij de burger staat. 
Opvallend ook: er zijn 8 dossiers voor de Lokale Recherchedienst. Burgers stellen toch vooral vragen over de 
werking van de politiediensten vooral als ze er op de een of andere manier zelf bij betrokken zijn. Het optreden bij 
overlast van lawaaierige buurtcafés, verkeersperikelen en vooral ook het doorschuifgedrag wanneer ze vaststellen 
dat de politie hun doorverwijst naar de dienst die hun net daarvoor had doorverwezen naar... de politie.

Diefstallen en frustraties
Opvallend meer signalen dan voorgaande jaren van gefrustreerde burgers die slachtoffer geworden zijn van 
vermogensdiefstal in hun woning of op straat. Klagers zijn vooral teleurgesteld in de aanpak en de opvolging na 
diefstal. Ze willen vooral weten wat er nu gaat gebeuren maar ze willen ook meer weten over het optreden zelf en 
over de coördinatie en wie wat doet. Klachten komen er vooral als ze menen de daders te kennen: ze willen dat 
de Politie de middelen zou hebben om korter op de bal te spelen en gecoördineerd op te treden. Deze klachten 
komen opvallend meer voor dan pakweg 5 jaar geleden. Ook zijn burgers die het slachtoffer geworden zijn van een 
diefstal niet echt meer vragende partij voor een bezoek achteraf van de preventiedienst van de Politie. Hun reactie 
is af en toe: “Ze komen te laat, er is niets meer te stelen…Ik heb liever dat ze de daders zoeken...” en het komt 
zelfs soms als cynisch over ook al is de reactie van de Politie zeker zo niet bedoeld. Kortom, ze vragen een andere 
aanpak. Klachten hieromtrent bevatten mogelijk interessante informatie om een en ander bij te sturen, of beter te 
communiceren naar de slachtoffers.
Belangrijk is dat er hier nog werk aan de winkel is, vooral op het vlak van preventie: burgers informeren op het 
moment dat er plannen zijn om een woning te bouwen of te renoveren. Er is behoefte aan eenvoudige tips, liefst 
niet te duur, die ook spontaan en regelmatig ter beschikking worden gesteld bijvoorbeeld via het Stadsmagazine. 
Samenwerking met de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (wat ondertussen is gebeurd ) en met de Dienst 
Communicatie lijkt aangewezen.
De klachten doen ook vermoeden dat burgers in Gent meer en meer geconfronteerd worden met dergelijke mis-
drijven en hier zeker een objectief onveiligheidsgevoel aan overhouden, wat de levenskwaliteit zeker niet bevordert.
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Krakers
Burgers uiten ook hun ongenoegen over overlast die ze hebben van bepaalde gezinnen en krakers. Men vindt dat 
de politie te weinig doet. In de praktijk leveren behalve de politie ook diverse diensten inspanningen, maar dikwijls 
zijn de overlastveroorzakers hardleers of onvoldoende geïntegreerd of pertinent asociaal. Ook kunnen politie en 
stadsdiensten te weinig terugvallen op bruikbare wetgeving om voldoende adequaat te kunnen optreden, zeker 
als het om krakers gaat. Bij krakers merken we een opvallende evolutie: waar we de eerste jaren vooral werden 
geconfronteerd met wat we 'filosofische' krakers noemen, krijgen we nu vooral te maken met mensen die op zoek 
zijn naar een onderdak niet echt in harmonie met de buurt leven en soms ook een hele boel afval achterlaten. Wat 
dan ten koste komt van de eigenaar en/of de gemeenschap.

Samenwerking
Nogal wat burgers gaan er verkeerdelijk vanuit dat ze geen contact meer hoeven op te nemen met Loket Bevolking 
nadat ze het verlies van hun identiteitskaart bij de Politie hebben gemeld. Het zou natuurlijk eenvoudiger zijn dat 
de burger zich slechts één keer hiervoor zou moeten verplaatsen maar tot nu toe is dit niet het geval. Hier moet 
ook door Politie duidelijker worden gecommuniceerd. Doorsturen van gegevens over woonstvaststellingen naar de 
Dienst Burgerzaken zou digitaal eenvoudiger kunnen. 

Controle op taxi’s
Naar aanleiding van een aantal klachten over het gedrag van sommige taxichauffeurs werd een grondige analyse 
gemaakt samen met de Politie en het Mobiliteitsbedrijf. Het reglement op de taxi’s wordt herschreven, maar het is 
nu al duidelijk dat gerichte en efficiënte controle door de Politie op de toepassing van dit reglement een noodzaak 
zal zijn volgens de klagers.

OPVOLGING

We verwijzen voor de reacties op het jaarverslag naar het hoofdstuk Opvolging. De reacties zijn spontaan, soms wat 
defensief maar tezelfdertijd ook constructief. 

In de loop van 2012 werd de ombudsvrouw uitgenodigd voor een overleg op grond van het jaarverslag 2011. Zo 
werd vrij vlug daarna een centraal intern meldpunt voor klachten geïnstalleerd. 

We kregen herhaalde klachten over de diefstallen en de aanpak. Uit objectieve cijfers bleek dat er in 2012 een 
stijging was van dit soort diefstallen in heel het land en dus ook in Gent. 
De politiezone Gent startte vorig jaar dan ook met een integrale en gecoördineerde aanpak van dit uitermate ingrij-
pend fenomeen, in nauwe samenwerking met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Dit laat zich duidelijk 
merken in een significante daling van het aantal woninginbraken tijdens de eerste drie maanden van dit jaar in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De politiezone verschuilt zich niet achter de werking van het Parket, integendeel, in het bijzonder wat betreft de 
aanpak van de woninginbraken, is de samenwerking met de procureur des Konings en de referentiemagistraat 
diefstallen intens en oplossingsgericht.
De afgelopen maanden was er nauwgezet overleg, werden nieuwe ideeën en aanpakken bedacht, geïnitieerd en 
uitgeprobeerd en werden werkingsprocessen sterk verbeterd wat betreft het verhogen van de kwaliteit van het 
opsporingsonderzoek.
De politie wijst er op dat het idee voor een proactieve techno-preventieve aanpak via de stedenbouwkundige 
vergunning, er kwam op initiatief van de politie en in goede samenwerking met de stedelijke diensten en de bur-
gemeester resulteerde in een adviserende brief van de burgemeester bij elke bouwvergunning. (Het was echter de 
ombudsvrouw die deze suggestie aan de Preventiedienst van de Politie en Stedenbouw had doorgegeven). 
De Politie is vragende partij om hierin nog verder te gaan naar analogie met andere gemeenten, die inbraakwerende 
maatregelen als verplichting opnamen in het stedenbouwkundig reglement.
Er wordt extra ingezet op het verstrekken van diefstalpreventieadvies vóór iemand het slachtoffer wordt (en liefst niet 
wordt) van een inbraak; helaas is de burger vaak zelf pas overtuigd van het nut van dergelijk advies en het nemen 
van maatregelen als het al te laat is. Aldus de Politie
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AANBEVELING

Er is behoefte aan efficiëntere opvolging van diefstallen in overleg met Parket (die kwam er in de loop van 2013).
Horeca en winkels en burgers die eveneens over camera’s beschikken willen graag samenwerken met de Politie in 
de strijd tegen vandalisme en diefstallen op het openbaar domein.
Gebruik van moderne media om dieven te klissen zou ook voor buurtinspecteurs interessant kunnen zijn. Mochten 
ze bijvoorbeeld over foto’s van verdachten beschikken op iPad of gsm zou dit mogelijk tot meer ophelderingen 
kunnen leiden.  
Gevonden en in beslag genomen voorwerpen moeten correct worden geïnventariseerd. Ook in 2012 kregen we 
hierover een klacht.
Voor politiemensen die betrokken zijn bij verkeersongevallen moeten de te volgen procedures goed op voorhand 
bekend zijn. Het niet opvolgen ervan vraagt om maatregelen.

Maak de procedure in verband met loslopende honden binnen het korps nog beter bekend. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Stadsontwikkelingsbedrijf

EEN OVERZICHT

Aantal dossiers
2012 evolutie

11 

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

5 3 2 1

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

3 (60%) 1 (20%) 1 (20%)

Oplossingsgraad
wel niet

4 (80%) 1 (20%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. stadseigendommen 5

2. stadsontwikkelingsprojecten 3
3. onteigeningen
    parkeren

1

Meest gegronde 
onderwerpen

1. stadseigendommen 2

2. stadsontwikkelingsprojecten 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 4

2. rechtszekerheid
    vertrouwen

2

3. overeenstemming met regelgeving
    professionaliteit

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. redelijke termijn 3
2. rechtszekerheid
    vertrouwen

1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten

Hoofdstuk 2 -  Stadsontwikkelingsbedrijf
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INTERESSANTE SIGNALEN

Het aantal vragen tot tussenkomst bij de Dienst Ombudsvrouw stijgt licht in 2012 maar er zijn slechts 5 duidelijke 
tweedelijnsklachten bij. Meestal gaat het om verzoeken tot bemiddeling. Wel gaat het om complexere tweedelijns-
dossiers, meestal in verband met schade bij buren na bijvoorbeeld afbraakwerken. Het is belangrijk dat AG SOB 
empathie toont en ook kort op de bal speelt wanneer de klacht terecht is en de schade ook kan bewezen worden. Het 
moet je als burger maar overkomen dat je in de brokken deelt. Anderzijds stellen we ook vast dat het belangrijk blijft 
dat de schade zo objectief mogelijk wordt vastgesteld om misbruiken te voorkomen, duidelijke foto’s zijn hierbij 
onontbeerlijk om uit de discussie te geraken.

Ook krakers in stadseigendommen geven aanleiding tot klachten van buren. Uit die dossiers blijkt ook dat het 
AG SOB hier wordt geconfronteerd met afval, achtergelaten door krakers, dat moet opgeruimd worden en daar 
hangt een prijskaartje aan dat niet altijd aan de vervuilers kan gepresenteerd worden. Misschien moet hier toch 
ook aangedrongen worden dat krakers zelf worden ingeschakeld om het afval te verwijderen en dit als voorwaarde 
wordt gesteld om een beperkte tijd in betreffend eigendom te mogen verblijven? Duidelijke afspraken met krakers 
zijn noodzakelijk. 

Er is één dossier in verband met een vergoeding voor genotsderving voor een garage waar de ombudsvrouw het 
niet eens is met het AG SOB. Een duidelijk antwoord van de raad van bestuur is er in dit verband niet gekomen. 
Het is een verzoek vanuit de ombudsdienst om, wanneer de ombudsvrouw meent dat het om een terechte klacht gaat 
en de directie niet volgt, om dit dossier ook voor te leggen aan de raad van bestuur naar analogie met de werking 
bij de Stad: klacht wordt voorgelegd aan directeur, indien niet opgelost, aan departementshoofd, indien betwisting 
blijft, aan bevoegde schepen, zo nodig aan college via de burgemeester.
Kortom, hier is de aanbeveling: er is nood aan een duidelijke stellingname door de raad van bestuur als de twee-
delijnsklacht niet opgelost geraakt tussen directie en ombudsvrouw. Op die manier kan de burger ook door de 
ombudsvrouw tijdig op de hoogte gebracht worden of hij al dan niet nog verdere stappen kan zetten.

OPVOLGING

De ombudsvrouw stelt vast dat er geen overzicht van de opvolging van de klachten 2011 werd gevraagd aan het AG 
SOB, dit zal in de toekomst wel gebeuren.

AANBEVELING

1. Het is aan te raden om bij de afhandeling van een tweedelijnsklacht waarbij het AG SOB het niet eens 
 wordt met de ombudsvrouw, de daaropvolgende (getrapte) procedure nog eens duidelijk af te lijnen: 
 het voorleggen van de klacht aan de raad van bestuur via de voorzitter die binnen een redelijke termijn 
 van drie weken een antwoord geeft. Dit is noodzakelijk om de afhandeling van klachten niet nodeloos 
 te rekken.

2. Afspraken met burgers in verband met schadedossiers staan best op papier. Burgers willen vooral 
 voortgang bij de opvolging van dergelijke dossiers als de oorzaak van de schade vaststaat.

3. Er is behoefte aan duidelijke afspraken met krakers in verband met het opruimen van verlaten kraakpanden. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Ivago

EEN OVERZICHT

Aantal dossiers
2012 evolutie

71 *

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

8 35 23 5

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (25%) 3 (37,5%) 3 (37,5%)

Oplossingsgraad
wel niet

5 (62,5%) 3 (37,5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. afval 26

2. ophalingen 25
3. recipiënten
    containerparken

6

Meest gegronde 
onderwerpen

1. facturen
    ophalingen

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. flexibiliteit 3

2. adequate communicatie
    efficiëntie en effectiviteit
    zorgvuldigheid – procedure

2

3. fair play
    overeenstemming met regelgeving

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. efficiëntie en effectiviteit
    flexibiliteit
    zorgvuldigheid – procedure

1

* In 2011 was de ombudsdienst nog niet bevoegd voor Ivago, maar ook toen al registreerden we wel alle klachten en meldingen. Een vergelijking van het totale 
aantal dossiers is dus mogelijk.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de tweedelijnsklachten.

Hoofdstuk 2 -  Ivago
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INTERESSANTE SIGNALEN

Sinds 2012 is de Dienst Ombudsvrouw ook bevoegd voor klachten over Ivago. 

De beperkte tweedelijnsklachten gaan veelal over huisvuilophaling en zwerfvuil.

Huisvuilophaling
Zeer opmerkelijk was het signaal dat sommige inwoners nooit of zeer zelden huishoudelijk afval buiten zetten. Het 
lijkt ons interessant om dit eens in kaart te brengen of dit nu om een al dan niet uitzonderlijk fenomeen gaat. Blijkt 
uit onderzoek van de signalen die we in 2012 en ook vroeger hierover kregen dat sommige burgers erin slagen om 
hun afval bij hun werkgever te deponeren. Dat kan gaan om de Stad, (Begraafplaatsen, Groendienst) of om TMVW, 
Bpost, Kind en Gezin… en Ivago (sommigen geven het mee aan personeelsleden). Zoals klagers terecht opmerken: 
wie niet hoeft te betalen voor zijn afval spaart veel geld uit, maar kan dit zomaar?

Sommige bewuste burgers slagen erin om hun huishoudelijk afval drastisch te beperken en opteren voor kleinere 
containers. Er zijn echter herhaalde problemen met de ophaling van kleinere containers die soms blijven staan 
(hebben meer manipulatie nodig). De uitdaging is om hier een oplossing te zoeken die zowel voor personeel als 
voor burgers interessant is.  Er is herhaalde vraag naar kleinere containers omdat burgers menen dat het toch de 
bedoeling is om de afvalberg te verkleinen en dat er dus een stijgende behoefte is aan kleinere afvalcontainers maar 
dat de ophaling ervan wordt bemoeilijkt omwille van personeelsredenen. Die kleinere containers moeten tot nu toe 
manueel worden verhandeld.

Er is ook behoefte aan kleinere vrachtwagens want sommige plaatsen in Gent zijn onbereikbaar. Vooral werven 
bemoeilijken soms de doorgang voor Ivago-vrachtwagens. Er zijn voorts opmerkingen over de ophaling van con-
tainers in de Kuip van Gent: die containers blijven soms staan in het toeristische centrum van de stad.

Zwerfvuil
De klachten over zwerfvuil zijn er elk jaar weer. Uit die klachten blijkt onder meer dat zwerfvuil in het algemeen 
niet bestaat maar de aanpak mogelijk moet gedifferentieerd worden naar gelang het type van vervuiler. Er zijn de 
klachten en frustraties over de habitués die op bepaalde zwarte punten hun afval komen gooien. Er zijn klachten 
over hardleerse studenten en burgers die hun afval op verkeerde dagen blijven aanbieden. Hier merken we dat een 
persoonlijk en duidelijk gesprek meestal soelaas biedt, zeker bij studenten.
Er zijn groepen die samenkomen om zich te amuseren, met drankgebruik, op bepaalde plaatsen, parkjes en pleinen 
(Van Duysseplein, Koren- en Graslei, Blaarmeersen). Er is de wekelijkse uitgaansdag van de studenten. Of er zijn 
zij die het gewoon op straat gooien, wat volgens klagers gelinkt wordt aan opvoeding en mentaliteit, aan  respect 
voor de andere. Maar wie ook de veroorzaker is: zwerfvuil is het onderwerp dat zeer grote ergernis blijft uitlokken.

Containerpark
Klachten over lawaai op het containerpark in Oostakker blijven duren. Volgens de buren zou dit op een goedkope 
en eenvoudige manier kunnen opgelost worden door het verplaatsen van enkele containers. In 2013 wordt op dit 
verzoek ingegaan. Wordt opgevolgd.
Voorts merken we uit signalen van buren dat diefstallen op containerparken mogelijk een echte plaag zijn.

OPVOLGING

Tijdens de behandeling van de klachten en signalen in 2012 valt een vlotte samenwerking op. Ivago streeft ernaar 
om zijn klachten zoveel mogelijk intern op te lossen. Wat een open en constructieve samenwerking met het 
ombudsteam niet in de weg hoeft te staan.

Pas sinds 2012 is de Dienst Ombudsvrouw ook bevoegd voor Ivago dus er is geen opvolging voor de klachten in 
het jaarverslag 2011.

Hoofdstuk 2 -  Ivago
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AANBEVELING

1. Er is behoefte aan een (technische) oplossing voor de ophaling van die kleinere containers. 

2. Er is vraag naar kleinere en mobielere ophaalwagens. 

3. Een grondiger onderzoek zou een grondiger beeld geven van wie er zelden of nooit in onze stad 
 huisvuil aanbiedt en waarom. 

4. De strijd tegen zwerfvuil blijft een uitdaging. Meer en meer burgers suggereren statiegeld op blikjes. 
 Ook Ivago-personeel moet duidelijke richtlijnen krijgen over het aanbieden van eigen huisvuil op 
 het containerpark.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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CO-ACTOREN

EEN OVERZICHT

Aantal dossiers
2012 evolutie

386 *

Klachtengevoeligste 
co-actoren

1. huisvestingsmaatschappijen 85

2. TMVW 59

3. Eandis 55

4. andere overheden (Vlaams, federaal, …) 53

5. De Lijn 14

6. energiebedrijven 10
7. telecommunicatiebedrijven 7
8. NMBS
    S&R Rozebroeken

8

* In 2011 werd Ivago nog ingedeeld bij de co-actoren en het stond toen met 77 dossiers op de eerste plaats. Sinds 2012 is de ombudsdienst echter bevoegd voor 
Ivago waardoor het niet meer bij de co-actoren wordt gerekend.
In absolute getallen is het aantal dossiers in 2012  wel gedaald, maar als we Ivago niet meerekenen is er een duidelijke stijging van het aantal dossiers.

De Lijn (14)

andere overheden (53)

Eandis (55)

Aantal dossiers over co-actoren 2012

huisvestingsmaatschappijen (85)

TMVW (59)

energiebedrijven (10)

telecommunicatie (7)

NMBS (6)

S&R Rozebroeken (6)

Hoofdstuk 2 -  Co-actoren
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INTERESSANTE SIGNALEN

Burgers blijven bij de ombudsvrouw komen voor hulp als het gaat om hardnekkige klachten over co-actoren. Soms 
omdat ze door het bos de bomen niet meer zien. Het is duidelijk dat de Stad met een groot aantal co-actoren nauw 
samenwerkt. De ombudsvrouw beschikt over een uitgebreid netwerk dat zonodig kan ingeschakeld worden om 
Gentenaars met klachten die buiten haar bevoegdheid vallen toch te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door burgers 
correct te verwijzen of samen te werken met een collega wanneer er bijvoorbeeld sprake is van klachten die betrek-
king hebben op verschillende overheden. Zo is er de permanente samenwerking met de collega’s van de federale 
overheid (1 zitdag per maand in Gent,) de Ombudsman voor Pensioenen (1 zitdag in de maand) en de Ombudsman 
van Energie, de Vlaamse ombudsman en alle overige collega’s – ombudslui, die verenigd zijn in het netwerk POOL. 
Met de lokale ombudslui wordt vooral nagegaan hoe in hun gemeente sommige klachten worden aangepakt. Op 
die manier kan er van elkaar geleerd worden.

Wonen 
Wonen en werk: dat zijn voor heel wat burgers de belangrijkste thema’s in hun dagelijkse leven. Geen wonder dus 
dat ook de ombudsvrouw regelmatig geconfronteerd wordt met signalen en klachten over sociale huisvestings-
maatschappijen. 
Met de klachtenverantwoordelijke van de huisvestingsmaatschappijen wordt nauw en constructief samengewerkt. 
Sinds de overheveling van de stadswoningen naar de grote fusiemaatschappij WoninGent is dit ook nuttig voor de 
huurders, vooral van stadswoningen, die tijdens de overgang naar een andere maatschappij toch nog heel wat vra-
gen hadden. Vooral de facturen waren niet altijd even doorzichtig. Vragen hadden vooral te maken met de stijgende 
kostenberekening bovenop de huurprijs. 
Ook waren er vragen over herstellingen die nog door de Stad moesten uitgevoerd worden en over de vroegere 
energiefacturen. 
Kortom, de samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen is belangrijk om burgers in hun soms wanhopige 
zoektocht naar een sociale woning  te horen en te vernemen waarom ze menen dat hen onrecht wordt aangedaan. 
De klacht over de te lange wachtlijsten is terecht maar ook gebonden aan beschikbare budgetten. Ook al is de 
ombudsvrouw strikt genomen niet bevoegd voor de huisvestingsmaatschappijen (dat is haar Vlaamse collega), een 
pragmatische samenwerking lijkt nuttig voor alle partijen. 
Signalen over maandenlange en soms jarenlange leegstand van nog verhuurbare sociale woningen blijven zich 
herhalen. Er zijn ook meer en meer vragen om, zelfs al is de nood hoog, toch ook sociale criteria mee in rekening 
te brengen bij de toewijs: zo worden sommige huurders uit hun omgeving gerukt waar ze een heel netwerk hebben 
opgebouwd. Zeker als ze wat ouder worden en hulpbehoevend zijn is dit zowel voor de burger als de maatschappij 
belangrijk. De regels van toewijzing zijn immers zeer rigoureus en wie een toewijzing weigert omwille van die reden 
neemt een risico. WoninGent heeft in elk geval in de loop van 2012 en 2013 de communicatie met zijn huurders 
bijgestuurd en verbeterd. Hierdoor zijn klachten over onduidelijke en ondoorzichtige facturen in 2013 gedaald.

Energie en beheer zwembaden
Naast wonen en werken is energie een basisbehoefte. Burgers verwachten dat ook de overheid hier toch een regu-
lerende rol speelt.
Er wordt vooral met de klachtenbeheerder van TMVW samengewerkt voor klachten over beheer van zwembaden 
(TMVW beheert de meeste Gentse zwembaden), het rioleringsnet en de waterlevering.
Soms komen burgers bij de ombudsvrouw om toch nog eens te bemiddelen bij TMVW naar aanleiding van een 
waterlek, een extra uitgave die sommigen echt in armoede kan storten. 
Klachten over het beheer van de zwembaden gingen vooral over Rozebroeken, beheerd door S&R
Natuurlijk is er ook regelmatig contact met de netbeheerder Eandis, vooral wat betreft meldingen en klachten over 
het straatverlichtingsnet.
Het is meer dan schrijnend om vast te stellen dat de netbeheerder aan burgers met een budgetmeter en dus met 
betalingsmoeilijkheden, een opvallend hoge prijs aanrekent, veel hoger dan de gemiddelde prijs op de markt. Meer 
en meer klagen burgers over de netbeheerskosten op hun energiefactuur, die bijna of soms echt evenveel bedraagt 
als het bedrag van de gebruikte energie. Dit vinden ze niet meer in verhouding.

Hoofdstuk 2 -  Co-actoren
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De samenwerking met de Ombudsman voor de Energie en de klachtenbeheerder van TMVW is dan ook af en toe 
intens. Het is van belang dat Gentenaars, wanneer ze echt verloren lopen in de papierwinkel met soms onleesbare 
facturen, bij zeer hardnekkige gevallen ook terecht kunnen in hun eigen stad. Ook al moeten we meteen erbij 
voegen dat waar de ombudsvrouw in Gent jarenlang ook klachten kreeg over energieleveranciers, die klachten nu 
zo goed als verdwenen zijn en vooral terechtkomen bij de collega - ombudsman in Brussel met wie nauw wordt 
samengewerkt.
Zo is er ook de vraag van kwetsbare burgers waarom er enkel een tussenkomst is voor wie met stookolie verwarmt 
(het zogenaamde stookoliefonds) en waarom dit niet het geval is voor gas bijvoorbeeld. Ook in 2012 kregen we 
bijzonder hardnekkige klachten over het laten branden van straatverlichting dag en nacht, het niet branden van 
straatverlichting…
Kortom: dit kan beter.

NMBS 
In 2012 hebben we in elk geval dankzij de samenwerking met de ombudsman van de NMBS (nu ombudsman van 
de treinreizigers) voor 1250 Gentse burgers met kinderen kunnen aantonen dat ze niet tijdig hun door de Stad 
betaalde en beloofde Buzzy Pazz van de NMBS/De Lijn hadden ontvangen. En dat het niet opging van de NMBS 
om hen een ‘duplicaat’ te bezorgen, maar dat het om een origineel moest gaan. Bovendien heeft de ombudsvrouw 
ervoor bemiddeld dat wie ondertussen uit eigen zak vervoerskosten had gemaakt, die door de NMBS mits de nodige 
bewijsstukken terugbetaald kreeg. Na vrij moeizame onderhandelingen. Uit het onderzoek van beide ombudslui 
bleek dat er een en ander was misgelopen, niet bij de Stad, maar wel bij de NMBS die overigens ook aan Bpost 
portkosten had betaald voor 1250 niet verzonden pasjes. Kortom het ging toch om ongeveer 12.500 euro aan pasjes 
die niet tijdig waren geleverd. Ze kwamen er uiteindelijk toch midden september.

Vzw’s
Ook vzw’s die nauw met de Stad verbonden zijn, vallen slechts gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de ombuds-
vrouw. Toch krijgt ze hier af en toe klachten over, juist omdat burgers de nauwe binding met de stad wel kunnen 
inschatten. Het meer en meer onderbrengen van dienstverlening in aparte vzw’s en/of agentschappen houdt het 
risico in van verlies van het helikopterbeeld voor de bestuurders en raadsleden. 

Belgacom
We kregen enkele klachten over Belgacom, na uitvoering van werken. Bleek dat een kabel was geraakt of dat een 
werf slordig was achtergelaten, of dat er sprake was van een slordige herstelling van het trottoir.

De Lijn
Bij De Lijn kregen we vooral klachten over de aanleg van de Prinses Clementinalaan en over de PAGAS -werf.
Het verplaatsen van bushaltes valt sommige Gentenaars ook zwaar. Er is vooral vraag naar duidelijker informatie op 
de bussen zelf, bijvoorbeeld via een lichtkrant.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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HOOFDSTUK 3
OPVOLGING VAN KLACHTEN

Reeds 21 jaar wonen wij in Gent en wij hebben Gent zien evolueren van een 
doodse tot een levendige en bruisende stad.  Deze evolutie brengt, spijtig 
genoeg, ook problemen inzake leefbaarheid en verkeer met zich mee.  Bij het 
woon-werkverkeer ondervinden wij dagelijks enorme verkeersproblemen met 
lange files en veel tijdverlies tot gevolg.  De stad slibt dicht! 

Hoofdstuk 3 -  Opvolging van klachten
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We leven in een tijd waarin we elkaar steeds zwaarder op fouten afrekenen. Kleine of stomme fouten worden dan 
onvergeeflijke fouten. Een ombudsman of -vrouw is het niet eens met deze uitvergroting van de fouten waardoor 
oplossingen ook steeds moeilijker worden en de schade groter. Integendeel. Fouten moet je noch minimaliseren, 
noch maximaliseren maar vooral trachten op te lossen en er vooral trachten uit te leren. Niet alleen uit fouten maar 
ook uit misverstanden en percepties kan je leren. Daarom geven ombudslui aanbevelingen; juist om fouten, misver-
standen en sommige percepties in de toekomst te vermijden en de kwaliteit van de dienstverlening nog te verbete-
ren. Of juist om te motiveren waarom een lokale overheid niet ingaat op bepaalde verzoeken. Klachtenbehandeling 
is immers geen doel op zichzelf.

Omgaan met kritiek.
Wie de kwaliteit van een organisatie wil meten, kan dit bijvoorbeeld doen door na te gaan hoe de organisatie omgaat 
met klachten en hoe ze omgaat met kritiek. Is de overheid defensief en terughoudend, minimaliserend?  Dan is het 
niet verwonderlijk dat de burger wantrouwig reageert en zich zal afvragen: wat hebben ze te verbergen?
Bovendien is het niet denkbeeldig dat er door een dergelijke houding een escalatie optreedt tijdens het conflict. 
Het is aan te bevelen om open en eerlijk te communiceren. Als men meent dat een burger ongelijk heeft, is het veel 
beter om dit duidelijk kenbaar te maken.

Een minimaliserende houding tegenover klachten uit zich bijvoorbeeld in de opmerking: wat zijn die paar honderd 
klachten tegenover onze duizenden publiekscontacten per dag? Of bijvoorbeeld  krijgen we ook te horen dat “de 
klachten bij de Dienst Ombudsvrouw verwaarloosbaar klein zijn”. Dan kan op zijn minst opgemerkt worden dat:
a) het een feit is dat de meest publiek gebonden diensten ook het meeste kans op klachten hebben;
b) herhaalde klachten meestal maar het topje van de ijsberg zijn (zo bleek bijvoorbeeld in 2012 uit 
 één tweedelijnsklacht over het niet tijdig ontvangen van een door de Stad beloofde gratis Buzzy Pazz dat 
 er maar liefst 1250 jongeren hun pasje niet hadden ontvangen, en dat er hierover op eerste lijn een 
 vijftigtal klachten waren binnengekomen en de klagers werden doorverwezen naar de NMBS en De Lijn);
c) jarenlang herhaalde klachten zeker verdienen om ernstig genomen te worden;
d) juist een publiek gebonden departement het meeste baat heeft bij een kwaliteitsvolle dienstverlening, 
 juist omdat er meer burgers mee gemoeid zijn. Ook voor de ambtenaar en vooral de loketbediende is 
 het prettiger geen of minder klachten te krijgen na bijsturingen.

Hoe gaat de Gentse overheid om met de aanbevelingen van de ombudsvrouw?
De voorbije drie jaar werden in totaal 309 aanbevelingen geformuleerd. Vraag is: hoe gingen de departementen en 
het bestuur om met deze aanbevelingen?

1. Het bestuur
Op voorstel van de toenmalige oppositie (Groen) werd gevraagd dat het bestuur een jaarlijks politiek antwoord op 
de klachten zou geven. Dit is sinds 2004 ook jaarlijks gebeurd. Het politieke antwoord krijgt u in de digitale versie 
van het jaarverslag en is te lezen op de website (www.gent.be/ombudsvrouw).
2. De departementen
a)  Tot 2012 reageerden alle departementen en organisaties (OCMW, AG SOB) schriftelijk op de 
 klachten in het voorbije jaarverslag, maar in gespreide slagorde. Sinds 2012 gebeurt dit dankzij de 
 hulp van Dienst Bestuursondersteuning gecoördineerd en kregen we in maart 2012 de gebundelde 
 reacties op het jaarververslag 2011. Dit maakt een duidelijker overzicht mogelijk.
b)  Naast deze schriftelijke neerslag nodigen de meest klachtgevoelige en meest publiek gebonden 
 departementen de ombudsvrouw uit tijdens een directievergadering voor een bespreking van het 
 jaarverslag en de opvolging ervan. Dit gebeurde in 2012 door het Departement Bevolking en Welzijn 
 en het Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein. Ook werd de ombudsvrouw 
 uitgenodigd bij de Gentse Politie. Deze besprekingen verlopen in een zeer constructieve sfeer.
c)  Tijdens de behandeling van een klacht wordt al af en toe met de dienst overlegd over wat de oorzaken 
 zijn van een bepaalde klacht en hoe dit in de toekomst vermeden kan worden. Zodat er niet op het 
 jaarverslag gewacht moet worden.
3. Concrete opvolging 
In dit jaarverslag geven we u een overzicht van de opvolging van de klachten en aanbevelingen uit het jaarverslag 
2011. Dit zijn de reacties in de woorden van de departementen.
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DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN
Algemeen
Aangaande de diensten van het departement Bevolking en Welzijn werden 62 eerstelijnsklachten geformuleerd en 
61 tweedelijnsklachten, waarvan 42 gegronde: 41 in Dienst Burgerzaken en 1 in de Jeugddienst. De klachten tegen 
de Seniorendienst en de Dienst Sociale Voorzieningen bleken ongegrond.

Structurering tweedelijnsklachten
1.  De opvolging wordt in eerste instantie voorbereid door de betrokken diensten tegen wie een gegronde 
 klacht werd geformuleerd. Zij formuleren schriftelijke antwoorden op de aanbevelingen die door de 
 kwaliteitscoördinator verzameld en eventueel aangevuld worden. 
2.  Daarnaast werden ze een eerste maal globaal besproken op het directieteam (11 december 2012),
 voorbereid door de kwaliteitscoördinator. 
3.  Tot slot wordt de ombudsvrouw zelf uitgenodigd op het directieteam van 12 februari 2013, waar de 
 klachten ook gezamenlijk besproken worden met de directeurs van de diensten.

Structurele maatregelen Dienst Burgerzaken
Er waren voor de Dienst Burgerzaken 140 klachten/meldingen, waarvan 41 gegrond. Op een totaal van honderddui-
zenden verrichtingen per jaar, die dikwijls onder grote druk moeten worden uitgevoerd, is dit een verwaarloosbaar 
aantal. De vergelijking met andere diensten die niet of nauwelijks burgers over de vloer krijgen is niet te maken. 
Toch neemt de dienst de klachten ter harte, zoekt ze naar oplossingen, en kunnen opmerkingen helpen in ons 
dagelijks streven naar efficiëntie en perfectie. 

Loket Migratie (p. 31- p.33) 
Zoals de ombudsvrouw in haar verslag schrijft was 2011 voor Dienst Burgerzaken het jaar van de reorganisatie van 
het Loket Migratie. Opvallend is dat het vooral migranten zijn die een klacht indienen (30%) bij de ombudsvrouw. 
De meeste klachten gaan over de trage doorlooptijd van hun inschrijvingsdossiers. 
De reorganisatie van het Loket Migratie gaf aanleiding tot tijdelijke kinderziekten waaraan intussen al is gewerkt: 
betere ondersteuning van loketmedewerkers, meer informatie aan burgers, versnelling procedures, nieuw perso-
neel, ... (zie reactie op specifieke punten hieronder). 
Langdurige afwezigheden ten gevolge van ziekte blijven zich voordoen. Werkstress is daarbij een wezenlijke bij-
komende factor. Er zijn in 2011 wel nieuwe medewerkers in dienst getreden maar anderzijds mag de toename van 
werklast zeker niet worden onderschat. Het effect van nieuwe medewerkers is intussen volledig geneutraliseerd door 
die toegenomen werklast (SeFor-procedure en de nieuwe gezinsherenigingswet zijn daarvan de meest sprekende 
voorbeelden). De nood aan eenduidige federale regelgeving (DVZ) blijft. 
Het is een vaststelling dat die federale verblijfswetgeving de voorbije 20 jaar steeds opnieuw ad hoc werd bijge-
werkt in functie van een wijzigend migratiebeleid. Daardoor is de complexiteit van de reglementering aanzienlijk 
verhoogd. 
Een tweede evolutie is dat met het oog op een betere integratie of versoepelde immigratie de reglementering die 
vroeger heel homogeen was, steeds meer werd gedifferentieerd naar bepaalde subgroepen toe. Dit geeft aanleiding 
tot soms heel specifieke (sub)procedures en heel gedetailleerde voorwaarden. Op dit punt was het najaar 2011 en 
voorjaar 2012 een kwalijke periode aangezien toen een nieuwe, ingewikkelde gezinsherenigingswet met onmiddel-
lijke ingang (dus ook op lopende aanvragen) werd ingevoerd ondanks heel wat operationele vraagtekens ter zake. 
Dit beperkt de beweegruimte van het Loket Migratie om heel eenvoudige werkwijzen te hanteren. Niettemin wordt 
erover gewaakt dat burgers op een begrijpelijke manier toelichting krijgen over hun dossier. 
Om de medewerkers van het Loket Migratie toe te laten deze regelgeving op te volgen, werden verschillende maat-
regelen genomen: 
- Een aantal medewerkers werd -bovenop hun regulier loketwerk- aangeduid als verantwoordelijke 
 voor specifieke procedures of statuten (bijvoorbeeld voor expats, studenten, …). Dit laat betrokken 
 medewerker toe zich daarin te verdiepen.
- Voor het voltallige team van het Loket Migratie werd een intensieve opleiding over het geheel van 
 het verblijfsrecht en de inschrijvingsreglementering gegeven. 
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- Alle medewerkers worden op heel regelmatige basis gebrieft over nieuwigheden via een interne 
 elektronische nieuwsbrief 
- Om de informatieverstrekking aan het publiek te stroomlijnen en meer kwaliteit te geven, wordt gewerkt 
 met checklisten waarop per (sub)procedure wordt opgelijst welke documenten voorgelegd 
 moeten worden. Deze ondersteuningsmaatregelen zijn voor een stuk afhankelijk van duidelijke 
 instructies van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel over de operationalisering van de 
 verblijfswetgeving. Die duidelijkheid is er zeker niet altijd of niet tijdig. 
Om de burger proactief te informeren en toe te laten een dossier zo snel mogelijk op te maken, werden volgende 
maatregelen genomen: 
-  Loketmedewerkers werken met infofiches waarop per procedure wordt gemeld en aangeduid welke 
 stukken betrokken burger in zijn specifieke situatie moet voorleggen. Deze fiches worden aan de 
 burger meegegeven. 
-  Ten behoeve van arbeidsmigranten is intussen een uitgebreide brochure opgemaakt waarin heel 
 wat administratieve facetten van het expat-statuut worden toegelicht. 
-  Ten behoeve van unieburgers bestaat sinds enige tijd een brochure met toelichting over de diverse 
 verblijfsopties en de daarbij horende stukken. 
-  Folders worden meegegeven aan personen die in het kader van de Sefor-procedure een bevel 
 betekend krijgen. 
De Dienst Vreemdelingenzaken is echter heel terughoudend wat betreft proactief informeren van burgers, zeker 
inzake unieburgers. Dit omdat het Europese recht een individuele beoordeling van dossiers vereist. Dit bemoeilijkt 
het proactief informeren aangezien detailinformatie vanuit de Dienst Vreemdelingenzaken soms ontbreekt. 
Om de burger zo snel mogelijk afdoende te informeren, werden volgende maatregelen genomen: 
-  Sinds midden 2012 is er een veel nauwere samenwerking op gang gekomen met het Infopunt 
 Migratie (Integratiedienst) die een informatierol op zich neemt die complementair is aan het loket Migratie. 
 Zo bestaan er afspraken over het informeren van burgers over onder meer de tenlastenemingsprocedure, 
 legalisatie. Deze samenwerking wordt verder uitgediept. 
-  Loketmedewerkers werken sinds enige tijd met infofiches waarop per procedure wordt gemeld en 
 aangeduid welke stukken betrokken burger in zijn specifieke situatie moet voorleggen. Deze fiches 
 worden aan de burger meegegeven. 
-  Naar de toekomst toe wordt samen met Digipolis bekeken of een online consultatie van het verblijfs-
 dossier mogelijk is: dit moet de burger toelaten op elk moment een stand van zaken van het dossier na 
 te kijken. 
Sinds het najaar 2011 is de telefonische bereikbaarheid van het Loket Migratie aanzienlijk verbeterd: 
-  Er is een permanentie van medewerkers voor het beantwoorden van de telefoon (dit geldt zowel voor 
 de interne noodlijn, de lijn voor afspraken op zaterdag en de algemene buitenlijn). 
-  Het aangehaalde technische probleem is weggewerkt.
-  Alle medewerkers zijn verplicht tijdens de back office tijd de 2 medewerkers die instaan voor het 
 beantwoorden van de telefoon, bij te springen. 
-  Sporadisch doet zich nog wel een onderbemanning van de telefoonpermanentie tijdens de loketuren 
 voor omwille van een te groot aantal zieke medewerkers. 
-  Er werd ook een aanvraag ingediend om via een stemcomputer burgers de telefonische wachttijd te 
 melden en hun vraag gericht door te verbinden, maar om budgettaire redenen werd dit niet weerhouden. 
-  De balie wordt sinds begin 2012 bemand tot 18.00 uur (en elke burger die zich vóór 18.00 uur 
 heeft aangemeld, wordt bediend). 

2011 was ook voor de internationale studenten die zich in de Stad willen inschrijven een overgangsjaar. Er werd 
een cel studenten met vaste medewerkers opgericht die zich nog dienden in te werken. Om de drukte aan te kunnen 
werden in het Huis van de Student drie i.p.v. twee inschrijvingsposten geïnstalleerd, maar vaak liet de aanvoer van 
de woonstvaststellingen op zich wachten. De online aanmelding via email gaf vaak aanleiding tot aanmeldingen van 
onvolledige dossiers. En de informatiedoorstroming tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de onderwijsinstel-
lingen was niet optimaal. 
In 2012 werden daarom volgende bijkomende maatregelen genomen: 
-  Ter voorbereiding van het nieuwe academiejaar werd op een werkoverleg met de Dienst Vreemdelingenzaken 
 een ganse reeks werkafspraken gemaakt. Deze informatie werd samen met informatie over de te volgen 
 procedure overgemaakt aan de onderwijsinstellingen op een infomoment.
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-  De woonstvaststellingen in studentenhomes gebeuren niet langer via de politie maar door de 
 onderwijsinstellingen die de homes beheren. Dit zorgt voor een aanzienlijke tijdwinst (maar er waren 
 wat opstartproblemen terzake wat betreft de Ugent in september 2012). 
-  Op kort termijn wordt samen met Digipolis een online aanmelding via een elektronisch formulier 
 uitgewerkt: dit moet alles voor de student overzichtelijker maken en vooral de volledig van 
 aangemelde dossiers verhogen. 

Feit blijft wel dat de aanhoudende jaarlijkse toename van het aantal studenten het Loket Migratie zwaar blijft 
belasten: naast de jaarlijkse groep van meer dan 1000 nieuw aangekomen studenten, moet ook rekening worden 
gehouden met het feit dat het grootste deel van die nieuwkomers elk jaar opnieuw een vernieuwing van hun 
verblijfskaart moeten aanvragen. Daarnaast blijft de flexibiliteit van studieprogramma’s een uitdaging omdat de 
verblijfswet daarop niet is voorzien. 
Wat betreft de nood aan een eenvoudiger identificatiemethode dan documenten voor migrantendossiers: Vanuit de 
FOD’s Binnen- en Buitenlandse Zaken werd het project van de biometrische verblijfskaart terug opgenomen midden 
2012. Er is nu een voorlopige timing die ten vroegste in 2013 kan uitmonden in het operationaliseren van dit type 
verblijfskaart. 
Het kan leerrijk zijn in buurlanden te kijken hoe migrantendossiers daar worden behandeld maar veel hangt natuur-
lijk af van de juridisch-administratieve context. Zo zijn er landen waar geen inschrijvingsplicht bestaat, wat de 
verblijfsprocedure aanzienlijk vereenvoudigt. 
Het invoeren van de biometrische verblijfskaart voor derdelanders zal wel terug een toename van de werklast inhou-
den (vingerafdrukken, inscannen foto en gebruik digipad voor handtekening). 

De bewering dat het Loket Migratie enkel op afspraak werkt, klopt niet. Er is een snelloket dat zonder afspraak func-
tioneert voor korte verrichtingen. En de verrichtingen die via het snelloket kunnen, zijn intussen uitgebreid (aangifte 
adreswijzigingen, invullen inlichtingenblad arbeidskaart, aangifte definitief vertrek, aanvraag statuutwissel). Burgers 
kunnen zich bovendien bij dringende gevallen steeds melden bij een leidinggevende. Ten gevolge van de indienst-
treding van nieuwe leidinggevenden is sinds najaar 2011 ook steeds een leidinggevende aanwezig op zaterdag. Dit 
maakt het mogelijk eventuele dringende zaken of noodgevallen op te vangen. 
Het blijft voor een aantal verrichtingen noodzakelijk om via een afsprakensysteem te werken; dit om te vermijden dat 
er lange wachtrijen ontstaan en mensen al vroeg voor de openingsuren buiten aanschuiven. 

Loket Burgerlijke Stand - Huwen en Samenwonen (p. 32-33) 
De ombudsvrouw registreerde ook klachten van niet-Belgen bij het Loket Huwen en Samenwonen. Het betreft 
gebrekkige, onduidelijke en onvolledige informatie die ze op voorhand zouden krijgen. De informatie per land 
wordt door de medewerkers van Huwen en Samenwonen voldoende aan de burgers gecommuniceerd en zo goed 
als mogelijk up to date gehouden, maar brochures hierover bestaan niet. 
Het Loket Huwen en Samenwonen streeft ernaar om zoveel mogelijk informatie te kennen over de afwezige partij 
omdat op basis hiervan kan bepaald worden welke informatie juist moet gegeven worden. Welke documenten moe-
ten voorgelegd worden, waar moeten die documenten aangevraagd worden, wie moet instaan voor de legalisatie, 
…. Dit zijn elementen die de inhoud van de informatie bepalen en het risico op foute informatie beperken. Te vroege 
en daardoor misschien onvolledige of foute informatie geeft ook aanleiding tot klachten. Er wordt bij aandringen 
algemene informatie gegeven, maar dit houdt het gevaar in dat de betrokkene foute of onvoldoende documenten 
voorlegt. 
Burgers stellen ook vast dat ambtenaren elkaar moeten raadplegen om uit te zoeken wat precies nodig is en krijgen 
de indruk dat ook de ambtenaren zelf niet altijd voldoende geïnformeerd zijn. Soms klagen ze over tegenstrijdige 
informatie. 
Dat de medewerkers soms bij elkaar ten rade gaan is omdat de situaties van de betrokkenen soms zo verschillend 
zijn dat intern overleg nodig blijkt. Om tegenstrijdige informatie te vermijden is het aangewezen zich voldoende te 
informeren. 
Aangepaste wachtruimten van het Loket Huwen en Samenwonen (p. 31) Dit is een structureel probleem, eigen aan 
de krappe huisvesting. De meeste loketten en wachtruimten van de Dienst Burgerzaken zijn niet altijd voldoende 
aangepast aan het steeds maar toenemende aantal bezoekers. De dienst heeft nood aan meer ruimte. Een reorga-
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nisatie van AC Zuid (eventueel samenvoegen met de bibliotheek) zal hieraan kunnen verhelpen. De inbreng van de 
dienst in de reorganisatieplannen is wel absoluut noodzakelijk. 
Schijnhuwelijken en Schijnechtscheidingen (p. 30) 
De ombudsvrouw merkt op dat de Stad de strijd tegen schijnhuwelijken aangaat. De Cel Schijnhuwelijken bestond 
in 2011 tien jaar, en kan een goed rapport voorleggen. De Burgerlijke Stand kan geen initiatief nemen in de strijd 
tegen het fenomeen van schijnechtscheidingen. De Burgerlijke Stand dient immers enkel het vonnis over te schrij-
ven en de status van de betrokkenen te wijzigen van gehuwd naar gescheiden. 

Registratie uitvaartcontract (p 30) 
De ombudsvrouw signaleert het probleem dat een uitvaartcontract (nog) niet bij de Stad kan geregistreerd worden. 
Het Vlaamse decreet voorziet – in tegenstelling tot het Waalse decreet en de Brusselse ordonnantie – nog niet de 
mogelijkheid om het bestaan van een uitvaartcontract op te nemen in de mogelijkheid om de laatste wil te laten regi-
streren in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. De Dienst moet de van toepassing zijnde wetgeving 
volgen, waardoor sedert de laatste aanpassing de plaats van begraven ook kan geregistreerd worden, naast de wijze 
van lijkbezorging en het ritueel van de uitvaarplechtigheid. Om een afzonderlijk registratiesysteem op te zetten zou 
duidelijk moeten omschreven worden wat wel en wat niet, en wat de juridische waarde is van dergelijk (niet-voor-
zien) registratie, of dit wel mag in het kader van privacywetgeving. Dit bestand zou telkens moeten geraadpleegd 
worden bij elk overlijden, wat dus telkens een bijkomende opvraging betekent. De problematiek is doorgestuurd 
naar het adviesgevend orgaan Vlavabbs om hier de aandacht op te vestigen bij een eventuele aanpassing van het 
decreet. Ook wordt er op politiek niveau aangedrongen op een aanpassing van het decreet. 

Referentieadres 
Iedereen die vragen heeft omtrent een referentieadres kan alle informatie verkrijgen waarover de dienst beschikt nl. 
de bepalingen van de onderrichtingen, gebaseerd op de wet en het koninklijke besluit. Bepaalde doelgroepen (zoals 
bijvoorbeeld daklozen) worden ook bij het OCMW en CAW geïnformeerd en voor specifieke of bijkomende vragen 
doorverwezen naar de Dienst Burgerzaken. De medewerkers van de Dienst Burgerzaken kunnen enkel de gevolgen 
in de bevolkingsregisters toelichten. Voor de consequenties bij andere overheidsdiensten (RVA, belastingen,…) 
dient de burger zich te wenden tot betreffende dienst. 

Trage verwerking adreswijziging (p 30) 
In het jaarrapport wordt herhaaldelijk gesproken over ‘domiciliëringen’. Deze term wordt niet omschreven in de 
onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken. Het is aangewezen om te spreken over de ‘inschrijving’ in de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, zodat dezelfde taal wordt gesproken en er voor de burger geen 
verwarring ontstaat. 
In het rapport staat dat de achterstand van adreswijzigingen ‘af en toe kan oplopen tot 4 maanden’. Het ‘af en toe’ 
zal hierbij waarschijnlijk niet opvallen, maar wel belangrijk: de uitzonderlijk lange verwerkingstermijn kan diverse 
oorzaken hebben en moet per dossier bekeken worden. 
In het voorjaar van 2012 werden de procedures verhuizen doorgelicht en werkt de Dienst Burgerzaken volop 
aan de optimalisatie van het volledige proces, van aangifte, over vaststelling, tot melding aan de burger van de 
inschrijving of niet-inschrijving, en met vernieuwde digitalisering. We voorzien om in het voorjaar 2013 i.s.m. de 
Lokale Politie de nieuwe procedures te kunnen toepassen. Alles wordt in het werk gesteld om het proces binnen 
aanvaardbare termijnen af te ronden, maar uitzonderingen zullen steeds de regel bevestigen (met een goede reden 
voor de langere duur). De inwoner wordt telkens op datum van aangifte ingeschreven volgens de onderrichtingen 
van Binnenlandse Zaken. 
Bij vakantieplanningen en collectieve sluitingen wordt naast loketwerk, speciaal gelet op de continuïteit van de 
backofficeverwerkingen 

Dienstencentra (p.31) 
Er zijn amper klachten over de dienstverlening in de verschillende dienstencentra. In 2010 werden de dienstencentra 
geclusterd. Dit had vooral gevolgen voor de interne organisatie. We stellen minder sluitingen van de dienstencentra 
vast in 2011. 
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Snelloket reispassen en rijbewijzen (p 31) 
Er is geen behoefte aan een snelloket rijbewijzen omdat alle (voorlopige en internationale) rijbewijzen altijd onmid-
dellijk opgemaakt worden. Wat betreft het snelloket reispassen: op het ogenblik dat het Loket Bevolking ruimtelijk 
gereorganiseerd zal worden (= de cellen Reizen/Rijden/Verkiezingen gaan samen zitten met de cellen Identiteit/
Verhuizen/Uittreksels) zal het loket uittreksels het snelloket worden waar ook de nieuwe reispassen kunnen afge-
haald worden. Intussen wordt er nu al, bij piekmomenten, ingegrepen d.m.v. het klantbegeleidingssysteem waarop 
er kan gezien worden of er zich "afhalingen reispas" bevinden tussen de wachtende klanten en zo kunnen deze 
burgers tussen de andere klanten door sneller worden opgeroepen.

Structurele maatregelen Jeugddienst
De enige gegronde klacht betreft het retributiereglement voor het huren van zalen in de Jeugddienst. De vraag om 
het retributiereglement aan te passen, werd gesteld aan de Juridische Dienst omdat het een algemeen probleem 
is van alle zaalverhuur van de Stad. Dit zal vanuit het departement worden opgevolgd, samen met alle betrokken 
diensten (Cultuur, Belastingen, …).

Vervangende maatregelen
Er zijn geen niet-gevolgde aanbevelingen, maar het retributiereglement van de zalen is geen reglement dat is 
opgemaakt door de Jeugddienst maar het geldt voor alle diensten van ons departement. Werd een eerste maal in 
november 2012 besproken samen met de Juridische Dienst. Actie nog niet afgesloten. Doel is een sluitende rege-
ling te zoeken die in de praktijk werkbaar is voor alle diensten. Het advies van de Juridische Dienst luidt als volgt: 
-  De passage dat ‘alleen schriftelijke annuleringen worden aanvaard’, wat impliceert dat mondelinge 
 annulaties niet worden aanvaard, en dus dat bij een mondelinge en daardoor onbestaande annulatie 
 er geen vergoeding verschuldigd is voor annulatie. Mondelinge annulatie van een gratis ter-
 beschikkingstelling leidt dan niet tot retributie, een schriftelijke annulatie wel. We sanctioneren dan 
 alleen de schriftelijke annuleringen en voor de mondelinge (minder formele) moet er niet betaald worden. 
-  In het algemeen zou het logischer zijn dat een annuleringskost in de plaats komt van een vergoeding 
 voor effectief gebruik, en er niet mee gecumuleerd wordt. De huidige regelgeving is dan alleen zinvol 
 in de gevallen waarin een annulering goedkoper is dan de effectieve retributie. Wie niet correct annuleert 
 moet de volle pot betalen, wie wel correct annuleert is er van af met de annuleringskost. Maar dat 
 heeft alleen zin in de gevallen waar de effectieve huurprijs hoger dan de annulatiekosten ligt. 
-  Je kan je afvragen of dit systeem ook moet gelden bij annulering van één terbeschikkingstelling uit 
 een hele in één keer toegestane reeks, zeker als de annulatie zo vroeg op voorhand gebeurt dat 
 de stadsdiensten geen enkele inspanning moeten doen. Het enige ongemak voor de Stad is dan dat 
 de zaal één keer leeg staat en niet aan een andere vereniging kan gegeven worden. Maar het is in 
 zulk een geval voor de vereniging goedkoper om even te doen alsof ze de zaal gebruiken, of de Stad 
 niet in te lichten van het niet gebruik, want het gebruik zelf is gratis. 
-  Aan te raden is om hier de bepalingen in het huishoudelijk reglement inzake het beschikbaar stellen 
 van lokalen op vlak van doorrekening van annuleringskosten te herbekijken en eventueel bij consensus 
 te versoepelen. 
Neem aan dat het Departement Cultuur sturend is voor eventuele wijzigingen aan het algemeen “huishoudelijk 
reglement”. Indien een wijziging van tarief voorgesteld wordt dan is de Dienst Belastingen verantwoordelijk voor 
behandeling van het dossier.

DEPARTEMENT BRANDWEER
Structurering tweedelijnsklachten
Bij de Brandweer is de communicatieverantwoordelijke het aanspreekpunt voor de klachten, deze persoon is tevens 
de klachtenbehandelaar. De korpsleiding wordt van alle klachten op de hoogte gebracht.
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Structurele maatregelen
In het jaarverslag van 2011 was er slechts één aanbeveling opgenomen voor de brandweer nl. de informatievoor-
ziening over wespen. Er wordt voor gezorgd dat deze informatie aan de burger behouden blijft. De Brandweer zal 
de bestaande folder blijven verspreiden op elk adres waar zij geroepen worden voor bijen, wespen of aanverwante 
soorten. De informatie blijft ook beschikbaar op de website. In het stadsmagazine is er reeds aandacht geweest voor 
het onderwerp, we zullen dit nog eens voorstellen op de redactieraad. Het voltallige personeel is opgeleid. Wanneer 
het wespenseizoen zich aandient, kan er een opfrissing van de kennis voorzien worden.

Vervangende maatregelen
Er waren geen andere aanbevelingen, bijgevolg zijn er ook binnen het departement geen vervangende maatregelen.

DEPARTEMENT CULTUUR
Structurele maatregel Bibliotheek
Fout gelopen verlenging/maningsprocedure : p. 117-118 van het jaarverslag 2011 
Er is al een deel voorbereidend werk geweest i.s.m. financiële en juridische dienst in functie van een aangepast 
retributiereglement. De bedragen worden inderdaad ervaren als onredelijk hoog. Het is natuurlijk niet zo dat er een 
link is tussen de waarde van de materialen en de boetes. Dat geldt alleen wanneer het materiaal niet teruggebracht 
wordt. De boetes zijn eigenlijk een retributie omdat het niet of laattijdig terugbrengen van materialen de normale 
werking van de bibliotheek onmogelijk maakt.

Vervangende maatregelen
Niet van toepassing.

DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT
Andere aandachtspunten/verbeterpunten vanuit FM die aanzet kunnen zijn voor agenda met nog later te plannen 
overleg met ombudsvrouw: 
- klachten registratie / procesflow te herbekijken vanuit FM standpunt / rol van kwaliteitscoördinator 
- Vaststelling: 31 dossiers bij ombudsvrouw > < 5 tal geregistreerde eerstelijnsklachten bij Gentinfo. 
- Parallelle beoordelingscriteria met FM-klachtenmanagement: redelijke termijn 
- Impact overdracht patrimonium Woningent / AG Sob

Studie bewegwijzering
Op pagina 44 van het jaarverslag van de ombudsvrouw werd het volgende genoteerd: 
“ In 2012 werd beloofd dat de bewegwijzering een extra aandachtspunt zou worden. Er zou een studie volgen.” 

Project signalisatie gebouwen: stand van zaken 18 februari 2013 
A. Project signalisatie beheersgebouwen 
Drie projectobjectieven worden beoogd: 
1. Bekomen van uniforme huisstijl (als onderdeel huisstijl stad Gent) 
2. Bekomen van duidelijk gedefinieerd en afgebakend product in de PDC 
3. Bekomen van uitgewerkte operationele procesflow i.f.v. implementatie 
 -  Aandachtspunt: Huisstijl zal geïntegreerd deel uitmaken van nieuwe huisstijl stad Gent. Dit project 
  wordt geregisseerd door afd. Creatie van dienst Communicatie en werd september 2012 opgestart. 
 -  Stand van zaken: In tussentijd wordt visie over nieuwe huisstijl stad Gent uitgewerkt en zal deze 
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  voorgelegd worden aan het college. Volgende stap betreft opstart werkgroep die zich zal buigen over 
  nieuwe huisstijl van signalisatie in gebouwen. 
 -  Verder verloop: Verwacht wordt dat huisstijl zal uitgewerkt zijn tegen september 2013. Van zodra dit 
  is gebeurd, kunnen de overige objectieven verder verfijnd worden. 
Project aanpak dringende signalisatienoden AC Zuid. 
Deze noden worden binnen korte termijn perspectief aangepakt. 
 - Aandachtspunt: Onderlinge afstemming nieuwe signalisatie & klantbegeleidingssysteem (KBS) 
 - Stand van zaken: Concept van de nieuwe signalisatie werd afgestemd op principes van het KBS. 
  Definitief ontwerp wordt momenteel uitgewerkt door afd. Creatie. 
 - Verder verloop: Terugkoppeling definitief ontwerp met betrokken actoren. Eventuele bijsturing 
  ontwerp & voorbereiding implementatie. Implementatie zal parallel gebeuren met optimalisatieproject 
  huisvesting - fase 1 gedurende april – augustus 2013. 

DEPARTEMENT MILIEU, GROEN EN 
GEZONDHEID
Methodologische opmerking
De ombudsvrouw maakt op p 13-15 een onderscheid tussen 4 soorten dossiers: een informatiedossier, een 
meldingsdossier, een eerstelijns klachtendossier en een tweedelijns klachtendossier. Op p 48 en 49 wordt er met 
betrekking tot departement Milieu, Groen en Gezondheid (MGG) een overzicht gegeven van het totaal aantal dos-
siers met een opsomming van het aantal dossiers per dienst. Hieruit is echter niet onmiddellijk af te leiden hoeveel 
dossiers per dienst echte tweedelijnsklachten zijn (bv. hoeveel van de 11 dossiers over DMT (zoals vermeld op 
p.48-49) zijn dan werkelijk tweedelijnsklachten?). Enkel uit deze dossiers (dus tweedelijnsklachten) zouden conclu-
sies mogen getrokken worden. Op dit vlak schiet het schema op p49 een stuk zijn doel voorbij.

REGent: pagina 207
Antwoorden op de aanbevelingen: deze klacht werd afgehandeld en voor alle suggesties werd er al een aanpassing 
gedaan. 
Samenvatting van de genomen maatregelen op basis van de aanbevelingen: 
1.  Het bestuur krijgt steeds een gemotiveerd technisch advies door expert binnen de vzw . 
 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden steeds door de vertegenwoordigde raadsleden van 
 de stichtende partners genomen, zonder stemrecht van de ambtenaren. 
2. Het scanverslag wordt steeds opgestuurd vóór de beslissing (positief of negatief) en dit sinds de start
 van de vzw. Deze heeft iedere burger ontvangen voor de goedkeuring/weigering van zijn aanvraag. 
3.  De website werd aangepast en vermeld nu duidelijk een norm 175 kWh/m² er wordt ook gesuggereerd 
 een lening bij een bank te vragen indien de woning hier niet aan voldoet. 
4. Idem punt 3 
5.  Het verstrekken van leningen werd getoetst aan de doelstellingen van de vzw. Dit is energiebesparing 
 promoten met speciale aandacht voor doelgroepen. Zonnepanelen besparen geen energie, maar is 
 een vorm van energieopwekking. Prioritair is het energieverbruik doen dalen door goede isolatie 
 van particuliere woningen. 
6.  Deze informatie staat duidelijk vermeld op de website van REGent bovenaan op hetzelfde blad als 
 de informatie over de zonnepanelen: 
 http://www.vzwregent.be/leningen/meer_info/welke_werken.aspx 

Dienst Milieutoezicht
-  p. 50: “Herbekijk hoe klachten over gebrom, trillings-en geurhinder nog efficiënter voor een burger 
 kunnen opgelost worden. In elk geval zijn burgers geholpen door een objectieve meting.” Het klopt dat 
 we regelmatig te maken krijgen met lokale hinder afkomstig van inrichtingen die o.b.v. de vigerende 
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 milieuwetgeving niet kan aangepakt worden en waar we als DMT ook niet bevoegd zijn om op te treden. 
 De dienst stelt voor in de toekomst te bekijken op welke manier daar toch rond kan gewerkt worden. 
-  p. 132: de klacht over geurhinder door stoofvlees: dat dossier is intussen opnieuw opgestart na 
 een petitie van de buurtbewoners. DMT is door de aanhoudende klachten inderdaad (spontaan) 
 overgeschakeld op een creatieve aanpak, er is nl. gevraagd aan de buurtbewoners om een geurdagboek 
 bij te houden om de frequentie en de tijdstippen van hinder te bepalen. Dit zal naast het productieproces 
 van “de groothandel” worden gelegd zodat we kunnen nagaan welk aspect van zijn activiteiten precies 
 de hinder veroorzaakt. Zo kunnen we eventueel ook concreter maatregelen voorstellen aan de -overigens 
 erg meewerkende- exploitant.
-  p. 226: Inderdaad de problematiek van sluikstort en zwerfvuil blijft een zeer moeilijke. Ook DMT stelt 
 vast dat er voor bepaalde problemen gewoon geen oplossing is op dit moment (bv. krakers die geen 
 geld hebben om hun afval correct te verwijderen) en dat er op de duur geen creatieve antwoorden 
 meer kunnen gevonden worden om de klager gerust te stellen. De dienst stelt voor om eerst een 
 evaluatie te maken van gedane acties, knelpunten en opportuniteiten om hieruit voorstellen voor de 
 toekomst te kunnen lanceren.

Milieudienst
Pagina 10 – openbare werken: uit het jaarverslag is niet af te leiden over welke ‘kleinere werken’ het gaat maar 
met betrekking tot het onkruidbeheer werd de taakverdeling tussen de diverse diensten in de loop van 2011 in 
kaart gebracht en verder verfijnd, zodat in 2012 er sprake is van een gebiedsdekkende aanpak. Dit zorgt ervoor dat 
discussies tussen diensten worden vermeden, en dat klachten duidelijk toegewezen kunnen worden en bijgevolg 
sneller worden opgelost. 
Pagina 136 – subsidie: We namen kennis van de aanbevelingen van de ombudsvrouw en we mogen stellen dat de 
dienst deze reeds uitvoerde. 
De milieudienst werd gereorganiseerd en er is een taakherverdeling doorgevoerd. Voor de opdrachten en taken 
waarbij een service wordt verleend aan de burger is een back-up voorzien waardoor dergelijke situatie in de 
toekomst niet meer kan voorvallen. Ook het subsidieproces werd intern geanalyseerd en aangepast. Voor het 
desbetreffende reglement is zowel het reglement en het aanvraagformulier aangepast, het proces is vereenvoudigd, 
er zijn tussenstappen geschrapt namelijk de 2-staps procedure werd omgevormd naar een 1-staps procedure wat 
resulteert in minder administratie voor de burger, voor de dienst, voor het college. De proces-flow van al de subsi-
diereglementen binnen de dienst worden uniform uitgewerkt. 
De communicatie met betrekking tot de dossiers werd eveneens aangepakt en is klantgericht en duidelijker. De 
burger kan via mail, via telefoon, via het e-loket, via het loket,… de nodige informatie terugvinden. De collega’s die 
het loket van de dienst verzorgen kunnen direct de stand van zaken nakijken. Er is de afspraak om bij (te vermijden) 
toekomstige vertragingen, actief te communiceren.

Groendienst
p.134 – Hennen Vogelenzang: Het kippen- en hanenprobleem is daar ondertussen opgelost. De medewerkers zijn 
erin geslaagd om alle exemplaren te vangen tijdens een laatste vangactie begin dit jaar en zijn er bijgevolg geen 
vragen of klachten meer binnengekomen over deze locatie. 
p.134-135 – Bladeren Platanendreef: 
Ondertussen is het project van composteerbare zakken, na een geslaagde proefperiode in de herfst van 2011, uitge-
breid met een 25 tal straten (exacte aantal is te verifiëren bij Ivago). Alle nieuwe aanvragen voor bladkorven stuurt 
de Groendienst door naar Ivago. Zij beoordelen of voldaan wordt aan volgende criteria : 
-  Aanwezigheid van straatbomen; 
-  Huizen moeten een voortuin hebben; 
-  Diameter boomstam op 1,30m > 25 cm. 
Wanneer geoordeeld wordt dat de vraag terecht is, geeft Ivago bladzakken aan de burger. In dit geval krijgt één 
bewoner een rol zakken en niet alle inwoners van de straat. 
Op termijn is het de bedoeling dat, als Ivago de verdere evolutie positief evalueert, de 1151 bladkorven die de 
Groendienst momenteel nog plaatst in 149 straten, stelselmatig omgevormd kunnen worden naar composteerbare 
zakken. Eens deze omschakeling rond is, heeft de Groendienst enkel nog een adviserende rol. 
Ivago heeft onderzoek gevoerd naar de inhoud en materiaalgebruik van de composteerbare zakken en zijn daar-
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voor ondermeer te rade gegaan bij andere stadsbesturen. Ivago kan meer informatie geven over de keuze van de 
zakgrootte. 
De nood aan vrijwillige hulp voor hulpbehoeftigen is ons al meerdere malen ter ore gekomen. Een telefoontje aan 
de Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking maakte duidelijk dat er geen organisaties of geor-
ganiseerde vrijwilligersbewegingen zijn die dergelijke taken opnemen. Wel kunnen zij bij specifieke vragen uit een 
buurt, bepaalde actieve burgers die bij hen gekend zijn, aanspreken en vragen hiervoor een oplossing te zoeken. 
Dit hangt dus echter af van buurt tot buurt
p.133 – Linden Maeterlinck-straat
De vraag in verband met Maurice Maeterlinckstraat komt geregeld terug. De groendienst blijft bij haar standpunt 
om de bomen deskundig te onderhouden, dit betekent met respect voor de boomvorm. De problemen met lichtinval 
vallen niet te ontkennen maar zijn in vergelijking met veel smalle straatjes in Gent niet relevant. De bomen staan op 
voldoende afstand van de woningen en houden ons hier aan het regulier onderhoud. 
Wat het probleem met het trottoir betreft is een bevoegdheid van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Het 
enige wat hier kan is het verwijderen van de tegels of het vervangen van de tegels door een halfverharding maar 
zoals gezegd valt dit onder de bevoegdheid van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. In elk geval heeft snoeien 
van de bomen geen invloed op de toestand van de wortels.
p.133-134: Puin Sapiniëre – Gent / Sint-Amandsberg
Het puin is inmiddels geruimd en de ruimte is afgedekt met goede teelaarde. Dat er heel wat tijd over gegaan is 
om tot een oplossing te komen had vooral te maken met de aanwezigheid van cementgebonden asbest tussen het 
puin waardoor er met de nodige omzichtigheid moest gewerkt worden om het te verwijderen. Daarnaast zorgde het 
asbest er ook voor dat de kosten voor de afvoer van het puin zeer hoog opliepen, dat de nodige kredieten moesten 
gezocht worden en dat College en gemeenteraad hun goedkeuring moesten geven om de werken te laten uitvoeren. 
Gezien de problematiek werd ook de Milieudienst betrokken bij de opruiming van het puin, die op haar beurt zich 
moest organiseren en informeren om de nodige stappen te kunnen doen. Dit alles zorgde ervoor dat er heel wat tijd 
is verstreken vooraleer er tot actie kon worden overgegaan. Niettemin wordt er akte genomen van de aanbevelingen 
van de Ombudsvrouw. Na elk dossier wordt er steeds met diverse diensten samengezeten om te kijken hoe korter 
op de bal gespeeld kan worden in de uitvoering van dergelijke projecten. Ook de communicatie wordt geëvalueerd 
en wordt er bekeken hoe de communicatie in dergelijke situatie geoptimaliseerd kan worden. 
Momenteel is de Sapiniëre opgenomen in het verkavelingsproject van de Hogeweg (project getrokken door AG 
SOB). Bedoeling is om met het park en de centrale groenzone binnen de verkaveling één groot park te maken.

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING
Maatregelen nav jaarverslag
De ombudsvrouw beschrijft dat ‘Herhaald ongenoegen om een kinderopvang te vinden is zo goed als verdwenen 
bij de ombudsvrouw. Ook klachten over samenlevingshinder zijn opvallend verminderd en worden vooral door de 
buurtwerking , overlastmeldingen, Wijkpolitie, dus op eerstelijn opgevangen’ 
Het departement concludeert hieruit dat de communicatie werd verbeterd en/of de nood verminderd is. 
Op p.52 wordt verwezen naar het voorstel om een dienstverlening op maat te voorzien van gescheiden ouders, meer 
bepaald de concrete vraag naar een gescheiden facturering. Het departement wijst er op dat veel van deze klachten 
afkomstig zijn van één familie. Het standpunt van het departement komt hieronder aan bod. 
Voorts wijst het departement op een klacht, geregistreerd onder het departement Facility Management: 
‘Schimmelproductje’ – p. 124 in het rapport. 
Indien dit over Tierlantuin zou gaan, wijst het departement er op dat deze klacht niet bij de dienst is terechtgekomen.

Klacht ongelijke behandeling
Op pagina 139 van het rapport wordt een klacht getiteld ‘Ongelijke’ behandeling’ geformuleerd: 
Ik heb een weinig bevredigend antwoord gekregen van de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent in verband met 
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de mogelijkheid om een afzonderlijke facturering te doen in het geval van gescheiden ouders. Ik ben immers een 
gescheiden vader met een regeling waarbij de kinderen nagenoeg de helft van de tijd bij mij komen. Ik ben gehou-
den tot de betaling van de opvang van mijn kinderen voor de dagen dat ze bij mij zijn. Het lijkt me dan ook logisch 
dat ik een factuur voor die dagen moet kunnen krijgen en dat niet alles dient te verlopen via de moeder (die op dit 
ogenblik het volledige bedrag betaalt). Tussen mij en de behandelende dienst werden al een aantal mails gestuurd. 
Als ik het goed begrepen heb, kan (of wil) de opvangdienst van de Stad Gent geen afzonderlijke facturatie doen 
voor ouders die gescheiden zijn. Bovendien zouden zij de aflevering van een fiscaal attest automatisch koppelen 
aan het verblijfsadres van de kinderen (in mijn geval bij de moeder), waardoor een ongewilde situatie van valsheid 
in geschrifte kan ontstaan. Dit lijkt me allemaal vanuit juridisch oogpunt niet zo correct. 
Het departementshoofd Onderwijs en Opvoeding blijft er voorstander van om de facturen en de fiscale attesten aan 
beide ouders te bezorgen, die zelf moeten afspreken over een verdeling. De ouder waar het kind gedomicilieerd 
staat krijgt het fiscale attest. De andere ouder ontvangt een kopie. Op het vlak van de facturatie is het zo dat beide 
ouders dezelfde factuur krijgen. 
Zij komen onderling overeen wie tot betaling overgaat. Op vraag kunnen zij wel een deelfactuur bekomen – omdat 
sommige ouders alleen maar willen betalen voor de dagen dat het kind onder hun hoede was. 
Het is niet aan de kinderdagverblijven of de scholen om dat te regelen (ook al zou de 
software dat wel realiseerbaar maken voor de kinderopvang), dit blijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
(gescheiden) ouders. Dat dit in geval van vechtscheidingen moeilijk loopt, lossen we niet op door de verdeelsleutel 
aan de instellingen over te laten. 

DEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE
Structurering tweedelijnsklachten
Ter info kan ik u meedelen dat tweedelijnsklachten steeds worden opgevolgd door onze kwaliteitscoördinator, 
en besproken worden op ons directieteam. Het jaarverslag van de ombudsvrouw wordt tevens besproken op het 
directieteam

Structurele maatregelen
De Dienst Rekrutering & Selectie heeft in de loop van 2012 haar werkwijze in verband met het opslaan van docu-
menten bij de afname van schriftelijke proeven gewijzigd. Immers, sommige usb-sticks kunnen door veelvuldig 
gebruik corrupt worden. Het spreekt voor zich dat de Dienst R&S het risico dat dit met zich mee zou kunnen brengen 
maximaal wou inperken. 
Sinds medio 2012 worden er daarom geen usb-sticks meer gebruikt, maar is door Digipolis een programma geïn-
stalleerd in de testzaal van de Dienst R&S dat de documenten van de deelnemende kandidaten automatisch verza-
meld en opslaat. Op die manier kunnen documenten van kandidaten in principe niet meer verloren gaan. Bovendien 
worden de documenten aan het eind van de proef afgeprint, zodat de kandidaat zijn gegevens kan controleren en 
nadien in de daarvoor voorzien omslag kan bewaren. Vanaf heden zullen kandidaten ook gevraagd worden om 
hun kopie te ondertekenen zodat nadien evenmin een betwisting over de echtheid van het document kan ontstaan. 
Op grond van bovenvermelde aanpassingen zijn we van mening dat we tegemoet komen aan uw aanbeveling in het 
jaarverslag van 2011.
We realiseren ons dat eretekens een gevoelige materie is. 
In 2011 werden 1509 eretekens uitgereikt aan personeelsleden van de Stad Gent, het Departement Onderwijs en 
de leden van het uniform dragend brandweerpersoneel. Momenteel is het zo dat er nog een beperkte achterstand 
is. Die achterstand is structureel onvermijdelijk. Tussen het moment dat men voldoet aan de voorwaarden voor een 
ereteken en het uitreiken van het ereteken na het doorlopen van de volledige procedure moet men rekening houden 
met een doorlooptijd van ongeveer twee jaar. Individuele problemen kunnen nooit volledig worden uitgesloten maar 
de beschikbare middelen worden zo goed mogelijk ingezet om dit te beperken. 
We beseffen dat twee jaar een lange periode is, en zullen in kaart brengen bij wie de langste doorlooptijden voorko-

Hoofdstuk 3 -  Opvolging van klachten



86

men, om na te gaan of er structurele knelpunten zijn die moeten aangepakt worden (is de doorlooptijd bijvoorbeeld 
het grootst bij personen die al lang in pensioen zijn ?). 
Tevens gaan we graag in op uw uitnodiging om samen met u dit probleem aan te kaarten bij de Provincie, en 
eventueel later ook met de Federale Overheid.

DEPARTEMENT RUMODO
Structurele maatregelen
De structurele maatregelen worden per dienst beschreven.

IVA Mobiliteitsbedrijf
In de procedure klachtenbehandeling zal voorzien worden dat alle medewerkers goed opgeleid zijn m.b.t. de opvol-
ging van klachten: o.a. nauwer toezien op de opvolging, checken van informatie,… 
Financiële veréénvoudiging mee te nemen bij de aanpassing van de beheersovereenkomst: de cash flow moet in de 
toekomst verminderen, snelle elektronische terugbetaling moet mogelijk worden. 
Uitvoering werken: betere afspraken met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zodat de aannemers de werken 
(ook kleine werken) correct uitvoeren. 
Nieuwe website: aandacht voor duidelijkheid en begrijpbaarheid van informatie en documenten. 
Alternatief voor ruimere openingsuren (wegens onvoldoende medewerkers momenteel onmogelijk): uitbreiding van 
het e-loket. 
Screening van het annulatiebeleid.

Dienst Wonen
Dienst Wonen verhuurt geen stadswoningen meer sinds 1 juli 2011. 
Acties ondernomen: 
-  opmaken van heldere brieven 
-  geven van persoonlijke uitleg aan elke huurder die daarom vroeg 
-  aandringen bij het extern opmetingsbedrijf (i.c. Ista) om de gegevens eerder te krijgen 
-  opvolgen in detail van de afrekening van huurschulden, huurders konden de details bekomen 
-  aanpakken van mogelijke ongelijkheden tussen huurders door en na de inbreng van de stadswoningen 
 in WoninGent 
-  waken over wachttijden en interpretatie, het is zo dat de reglementering voor toewijzing steeds 
 strikter moet toegepast worden 
-  uitwerken van concrete maatregelen door de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen m.b.t. 
 leegstand van sociale woningen en het snel herstellen van verlaten sociale woningen 
- beklemtonen van een zeer goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen de sociale dienst en 
 de technische dienst van een sociale verhuurder, zodat met specifieke noden van bewoners 
 (ic. Handicap) rekening gehouden wordt.

Dienst Wegen, Bruggen en waterlopen
Op de coördinatievergaderingen met de nutsmaatschappijen zal verder bekeken worden hoe de invloed van externe 
factoren maximaal kan uitgeschakeld worden zodat de timing en doorlooptijd zo veel mogelijk kan gerespecteerd 
worden. 
Afspraken en procedures rond communicatie door nutsmaatschappijen, aanvragen van vergunningen en synergie 
van werken zullen verbeterd worden (op te nemen als agendapunten bij overleg). 
Liggingsplannen van ondergrondse leidingen kunnen ondertussen via een web-portaal (wettelijk) aangevraagd 
worden maar zijn niet on-line beschikbaar. 
In de procedure klachtenbehandeling zal voorzien worden dat een schriftelijke vraag met een schriftelijk antwoord 
afgesloten wordt zodat afspraken voor iedereen duidelijk zijn.
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Dienst Stedenbouw en ruimtelijke planning
In 2013 zal extra werk worden gemaakt van heldere communicatie bij het nemen van een beslissing over een ste-
denbouwkundige vergunning. Er wordt een overzicht gemaakt van de interne richtlijnen en de dienst zoekt naar een 
goede manier om dit kenbaar te maken. Vermoedelijk zal dit gebeuren met een info-avond en een brochure waarin 
wordt toegelicht met welke criteria en beleidslijnen de dienst moet rekening houden. Met het nieuwe stadsbestuur 
zal ook duidelijk afgesproken worden op welke manier de betrokkenheid van burgers, bouwheren en architecten 
nog kan vergroot worden.

DEPARTEMENT STADSPROMOTIE EN SPORT
Structurering tweedelijnsklachten
Binnen het Departement Communicatie en Promotie wordt de klachtenopvolging als volgt geregeld: tweedelijns-
klachten: worden aan de contactpersoon klachten op staf van het departement bezorgd die ze i.s.m. betrokken dienst 
behandelt; er wordt teruggekoppeld naar de ombudsvrouw.
Voor het Departement Communicatie en Promotie waren er geen aanbevelingen opgenomen in het jaarverslag 
2011 (ter info: de Sportdienst ressorteerde vanaf juli 2011 onder het Departement Cultuur en Sport, de Dienst 
Voorlichting ressorteert pas sinds half april 2012 onder nieuwe vorm Dienst Onthaal onder het Departement 
Communicatie en Promotie).

Structurele maatregelen Sportdienst
Inschrijving sportkamp p. 68 van het jaarverslag 2011 
De werking van de dienst werd, na tussenkomst van de ombudsvrouw, als volgt aangepast: 
Om een vlot verloop van de inschrijvingen te garanderen: 
-  In overleg met Digipolis werd de servercapaciteit verder verhoogd en de band met de leverancier 
 strakker aangehaald.
-  Een departementaal overleg met Digipolis werd opgestart met een digitaal werkinstrument tot 
 gevolg om vragen, problemen en oplossingen op korte termijn te kunnen behandelen. Op 
 tweewekelijkse basis wordt de voortgang, de opportuniteiten en de problemen besproken en aangepakt. 
-  Voor elke inschrijving worden de partners (Digipolis, Gentinfo, Syx Automations) nogmaals 
 uitvoerig gebriefd.

Vervangende maatregelen
Er werden geen vervangende maatregelen doorgevoerd

DEPARTEMENT STAFDIENSTEN
Structurering tweedelijnsklachten
De tweedelijnsklachten worden behandeld door de betrokken dienst. Op het periodiek overleg tussen dienstchef en 
departementshoofd worden de tweedelijnsklachten besproken, indien nodig worden de klacht en de voorgestelde 
actie(s) dan verder verspreid binnen alle diensten van de het departement. Dit gebeurt dan via het directieteam, maar 
enkel als de klacht relevant is voor alle diensten van het departement.

Structurele maatregelen
- betreffende de dubbele belasting op verwaarloosde panden: 
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de betrokken bevoegde partners/diensten in deze materie Dienst 
Belastingen, Dienst bouw –en woontoezicht, VVSG om meer duidelijkheid te creëren omtrent deze dubbele belas-
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ting. Reeds veel praktische problemen zijn aangepakt en verduidelijkt. Men is zich bewust van de complexiteit en 
blijft deze samenwerking in deze dan ook verder ontplooien. Ook wordt de burger d.m.v. een brochure die gezamen-
lijk door dienst Belastingen en Dienst bouw –en woontoezicht is opgemaakt, wegwijs gemaakt. 
- betreffende de herhaalde klacht m.b.t. de rechtsgeldigheid van opstellen lijsten door privé-
firma’s met betrekking op openbaar domein: 
De problematiek gaat terug op de verkeerscode en het retributiereglement op het takelen en bewaren van voertuigen 
van de Stad Gent. 
De werkwijze waarbij privéfirma’s gegevens noteren en bezorgen aan politie is ingevoerd door de politie en gebeurt 
onder hun controle. Het noteren van voertuigen bijvoorbeeld wordt inderdaad overgelaten aan verhuisfirma’s, 
brandweer, particulieren; maar steeds onder een zekere controle van de politie. 
De politie komt ter plaatse om een pv op te stellen. Er wordt enkel actie ondernomen door politie nadat het pv naar 
het Parket wordt doorgestuurd. Wanneer zich toch een betwisting voordoet start een gerechtelijke procedure. 
- betreffende meldingen bij de Dienst Gemeenschapswachten: 
Alle meldingen worden binnen de 48 uur doorgegeven aan de bevoegde diensten, dringende meldingen binnen de 
24 uur. Via DROSO registreert men zorgvuldig en volgt men de meldingen zo goed mogelijk op. Deze toepassing 
wordt positief geëvalueerd door de dienst en zal verder geïntegreerd worden in hun werking zodat meldingen goed 
opgevolgd blijven.

Vervangende maatregelen
Betreffende Administratieve Vereenvoudiging: 
Vanuit programma AV levert men een rapport af in het voorjaar om samen met de verschillende stadsdiensten te 
kijken waar opportuniteiten AV of andere liggen. Dit wordt teruggekoppeld aan de ombudsvrouw.

DEPARTEMENT WERK EN ECONOMIE
In het jaarverslag van de ombudsvrouw 2011 gaat het om maar 1 tweedelijnsklacht voor ons departement (W&E). 
De ombudsvrouw geeft geen oordeel over de bewuste klacht gezien het eigenlijk gaat om een discussie tussen kla-
ger en de administratie van belastingen. Het departement werkte bijgevolg geen verbeterpunten uit naar aanleiding 
van het jaarverslag.

OCMW
Vooraf
Zoals ieder jaar geniet het jaarrapport van de ombudsvrouw onze aandacht. Mede door dit instrument kunnen we 
de vinger aan de pols houden bij onze doelgroepen.

Kwalitatieve dienstverlening is een proces waar continu moet aan gewerkt worden en waar het OCMW grote inspan-
ningen voor levert. 
Gelet op de omvang van onze klantencontacten, is het aantal klachten relatief klein. Desalniettemin mogen we de 
signalen niet negeren. Het spoort ons aan om de processen en dienstverlening continu te verbeteren. 

De antwoorden op de individuele dossiers werden in het rapport opgenomen. Dit betreft de algemene conclusie die 
uit het jaarrapport wordt getrokken. 

De samenwerking met de ombudsvrouw en haar medewerkers verloopt op een vlotte, open en correcte manier. De 
vraag van vorig jaar naar actievere feedback rond de opvolging van de aanbevelingen, werd ter harte genomen en 
gebeurt één maal per jaar.  
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2007 2008 2009 2010 2011
Aantal 33 59 36 38 26 (tweedelijn) 

35 (eerstelijn)
(gedeeltelijk) 
gegrond

9 20 17 12 8
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2007 2008 2009 2010 2011
OZ 2 3 4 5 9
SD 30 43 25 33 58
FM 0 5 2 1 3
HR 0 1 3 0 1
DF 1 7 2 0 6

Het rapport spreekt van 77 dossiers, waarvan 26 tweedelijnsklacht, 35 eerstelijnsklacht en 16 meldingen. 

De ombudsvrouw is bevoegd voor de tweedelijnsklacht: als de klager bij het OCMW zelf geen antwoord heeft 
gekregen, komt de ombudsvrouw tussen. De vorige jaren werden enkel de tweedelijnsklachten opgenomen.

De tweedelijnsklachten zijn gedaald. Van de 26 klachten waren er slechts 8 gegrond. Dit is een positief teken. Het 
OCMW Gent werkt hard aan communicatie en informatieverstrekking. 

Het is echter ook een signaal dat de eerstelijnsklachten zijn opgenomen als cijfer. De ombudsvrouw geeft deze 
klachten door maar doet geen verdere actieve opvolging of bemiddeling.
Uit ons jaarverslag van meldingsmanagement – goedgekeurd in de OCMW-raad van november) is gebleken dat er 
een verschuiving is van instroom van de klachten. 

Er worden minder klachten rechtstreeks op de dienst ingediend. Er is een verschuiving merkbaar naar andere ont-
vangstkanalen zoals de diensten van de secretaris, de meldingsbeheerder en de ombudsvrouw.

Het OCMW heeft zal daarom in de toekomst focussen op: 
- promoten van nog betere bekendheid van het meldingsmanagement bij de medewerkers
-  promoten van nog betere bekendheid meldingskaart/brievenbus met het oog op het indienen van 
 meldingen en klachten op de dienst zelf + het ter beschikking zijn van meldkaarten bij balie of 
 loketten voor de klanten.
-  Onderzoeken met Departement P&O - Communicatie welke en op welke wijze be- en opmerkingen, 
 klachten en meldingen over OCMW Gent en/of zijn hulp- en dienstverlening kunnen gedetecteerd 
 worden via sociale media ( = nieuw ontvangstkanaal).

Signalen en Aanbevelingen 

Sociale Dienstverlening

Referentieadressen
De ombudsvrouw krijgt signalen van daklozen die niet meer als structureel daklozen worden beschouwd omdat ze 
hier en daar door vrienden worden opgevangen. 
Onze maatschappelijk werkers doen een individueel sociaal onderzoek, aan de hand van verschillende criteria, om 
na te gaan of iemand “structureel” dakloos is en dus een referentieadres kan krijgen. Wanneer uit de globale situ-
atie en historiek van de cliënt blijkt dat die “structureel” dakloos is, kan die een referentieadres krijgen, ook als die 

Vergelijking cijfers 2007-2008-2009-2010-2011
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kortstondig onderdak krijgt bij familie of vrienden. Bij twijfel en indien de aanvrager dreigt zijn uitkering te verliezen 
door de ambtshalve afvoering, zullen we een referentieadres laten toekennen. Een herziening van het begrip “struc-
tureel dakloos” is echter niet aan de orde. Wij zullen wel verder informatie verstrekken over referentieadressen, bv 
door hierover toelichting te geven bij middenveldorganisaties en door deel te nemen aan een project waarbij de 
POD MI een ervaringsdeskundige ter beschikking stelt om daklozen toe te leiden naar een referentieadres.

Bereikbaarheid
Wat de telefonische bereikbaarheid betreft, hebben we in de loop van 2011 enkele ingrepen gedaan om die te ver-
beteren, bv een extra communicatie naar mw’s die een dag telewerken, om telefonisch beter bereikbaar te blijven. 
Als mw’s tijdens zitdag afwezig zijn wegens ziekte, worden ze in principe vervangen door een vaste collega vervan-
ger. We hebben het belang van de bereikbaarheid door de vervanger tijdens afwezigheid van de vaste mw opnieuw 
onder de aandacht gebracht en zullen verdere signalen blijven onderzoeken. 
De ombudsvrouw stelt voor om een document op te stellen waarin staat welke documenten aanvragers nog moeten 
binnenbrengen. Dit document bestaat echter: het ontvangstbewijs voor leefloon bevat een opsomming van de 
binnen te brengen documenten, ook voor andere aanvragen hebben de onthaal mw’s een checklist om aan de 
aanvragers mee te geven. 
De ombudsvrouw stelt verder voor om een systeem te organiseren waarin cliënten de stand van hun dossier kunnen 
opvolgen. OCMW Gent is momenteel volop bezig zijn hulpverlening te informatiseren. Eens het volledige hulpver-
leningsproces is geïnformatiseerd, dan willen we een applicatie laten ontwikkelen waarmee cliënten de stand van 
hun dossier inderdaad zelf kunnen opvolgen.
De suggestie van een algemene en aantrekkelijke infobalie zal volgens ons een antwoord vinden in de sociale 
infopunten die wij en het toekomstig bestuur willen oprichten.

Duidelijke en redelijke voorwaarden
OCMW Gent wil een hulpverlening op maat van de mogelijkheden van de cliënten aanbieden, waarbij we zeker aan 
kwetsbare burgers haalbare voorwaarden stellen.

Sociale fraude
In 2011 hebben wij een kader uitgewerkt dat onze maatschappelijk werkers nu gebruiken als zij een vermoeden 
hebben van schijnechtscheiding. Aan de hand van dit kader voeren zij dan een doorgedreven sociaal onderzoek 
en vragen extra bewijsstukken. Verder is in maart 2011 onze controlecel beginnen werken. Het grootste aandeel 
van de dossiers die zij onderzoeken, betreffen vermoeden van samenwoonstfraude dus ook schijnechtscheidingen. 

Ouderenzorg

Het medicatiegebruik en –toediening is een thema dat aan permanente monitoring onderhevig is. Er wordt veel 
aandacht besteedt aan de interne controlesystemen op toediening van de medicatie, om risico’s op toediening van 
verkeerde medicatie zo klein mogelijk te houden. 
Dank zij deze permanente aandacht zijn de fouten in medicatietoediening minimaal. 
Het OCMW zet in op permanente vorming van het personeel en leidinggevenden. Communicatie is een vast onder-
deel van het vormingspakket.  

Dienst Financiën
 
Het invorderen van schulden bij cliënten (debiteurenbeheer) is bijgestuurd. Er wordt korter op de bal gespeeld 
binnen een duidelijk kader. 
Het start bij de missie van het debiteurenbeheer, die nu geformuleerd is als volgt:
De dienst debiteuren wil de rechten van het OCMW maximaliseren. Het doet dit op een klantvriendelijke wijze door 
de klanten een oplossing te bieden die tot een win-win relatie leidt. Qua klantvriendelijkheid betekent dit dat we 
enerzijds duidelijk zijn en anderzijds bereikbaar. Met duidelijkheid bedoelen we het tijdig en correct duiden van een 
openstaande schuld aan een cliënt. 
Met bereikbaarheid: de dienst is schriftelijk, telefonisch en digitaal bereikbaar voor alle cliënten die bijkomende 
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duiding willen of op zoeken naar een aangepaste betaalwijze voor het aflossen van hun schuld. Daarnaast kan ook 
iedereen, tenzij er een gerechtelijke procedure lopende is, een afspraak maken met een medewerker van de dienst.
Voortbouwend hierop hebben we afgelopen jaar oa. het volgende gedaan:
-  het inschakelen van de sociale dienst bij het aanschrijven van schuldenaren die nog een relatie 
 hebben met het OCMW.
-  de opmaak van onze brieven geanalyseerd op verstaanbaarheid. Verder zullen we alle brieven onderwerpen 
 aan een onafhankelijke toets van buiten het departement financiën, zodat de brieven niet alleen correct, 
 maar ook verstaanbaar zijn.
-  de snelheid qua aanmanen gestandaardiseerd, zodat schuldenaren niet te lang in het ongewisse 
 gelaten worden over hun situatie.
Qua menselijkheid beschikken we over heel wat middelen om de betaling te verzachten. We verlenen (tijdelijk) 
uitstel van betaling en staan afbetalingsfaciliteiten (afbetalingsplannen) toe, die er soms toe leiden dat openstaande 
schulden aan het OCMW over een periode van jaren terugbetaald worden. We gaan daarbij steeds ook het akkoord 
van de schuldenaar vragen bij het toepassen van dergelijke regelingen, zodat we zeker zijn dat de afbetaling draag-
baar is. Niettemin wensen we wel steeds een behoorlijke argumentatie van de cliënt en gaan we bij het uitblijven 
van enige reactie of het niet betwisten van de vordering, wel beroep doen op de deurwaarder.

Conclusie: 
Ondervangen van klachten komt vaak neer op een goede communicatie. Het OCMW besteedt hier veel aandacht 
aan. Ze bouwt dit structureel in door de klantenparticipatie en ervaringsdeskundigen in te zetten. 

Ook de leidinggevenden worden ondersteund en getraind in communicatie. 
De inspanningen van de laatste jaren inzake communicatie en transparantie lonen. 
Ondanks de uitbouw van het handhavingsbeleid en kortere op de bal spelen bij invorderingen, hebben we niet meer 
klachten ontvangen. 

POLITIE
Inname openbare weg en weinig klantvriendelijke en onduidelijke procedure. Heel wat plaatsen kwijt door werken; 
herbekijken bewonersplaatsen bij langdurige werken. De inname openbare weg  is een moeilijk dossier waar ener-
zijds heel veel aannemers en bewoners aanvragen doen en anderzijds elke inname duidelijk gevolgen heeft voor 
anderen. De procedure (en taak van elke partner) dient naar onze mening grondig geëvalueerd te worden in 2013.

Onduidelijkheid over de opvolging van proces-verbalen verkeer (verweerschrift, uitnodiging tot betalen):
 - Het blijft voor heel wat mensen die een boete kregen onduidelijk waar ze terecht kunnen met hun 
  opmerkingen en wat het verder verloop is van de procedure. De lokale Politie zal een duidelijke 
  uitleg schrijven en ter beschikking stellen via haar website.
Bij regeling verkeer is de Politie zich soms niet bewust van blinde burgers:
 - Er wordt gevraagd aan de medewerkers om hier aandacht voor te hebben 
Betwistingen takeldienst en takelen bij verhuizen:
 - De Verkeersdienst zal de procedure nog eens evalueren en bespreken met het Parket.
Camera’s intern APG om betwistingen te vermijden:
 - Project is voorzien voor het onthaal en voor het stedelijk bewaarhuis
Wijkagent afwezig; doorgeven boodschappen
 - Het ontbreken van medewerkers in de Wijkdienst begint zich duidelijk te voelen en het systeem van 
  “vliegende” buurtinspecteurs om periodes van verlof op te vangen kan niet werken als de afwezigheden 
  te groot zijn. Voor gans de Wijkdienst is het tekort in vergelijking met de vorige jaren met meer dan 
  40 toegenomen. Uiteraard is dat geen excuus voor de communicatie naar de burger toe maar een 
  “vliegende” buurtinspecteur heeft niet dezelfde kennis van de wijk als de vaste buurtinspecteur. 
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  Het is dus absoluut nodig dat er bijkomende rekruteringen plaatsvinden.
Woonstvaststellingen – documenten:
 - Procedure is aan evaluatie en herziening toe en er zijn initiatieven lopende.
Klachten over zwerfvuil (Ivago of Politie):
 - Ook hier zal de Politie een duidelijke uitleg geven aan de burger via internet. De basisregel is duidelijk. 
  Via Ivago zorgt men ervoor dat het vuil weggehaald wordt, via de politie kan men eventueel een 
  dader duiden. 
Niet dringende meldingen:
 - De Politie start eind 2012 met een meldpunt om alle niet dringende meldingen te beheren. Gezien 
  hiervoor geen extra capaciteit kan voorzien worden gebeurt de start langzaam en  met heroriëntering 
  van bestaande middelen.
Zwervende dieren:
 - De afspraken tussen Politie en de Brandweer hieromtrent worden op korte termijn besproken  en 
  bijgewerkt in afwachting van een definitieve oplossing waar een gespecialiseerde dienst (bijvoorbeeld 
  het asielcentrum) zou kunnen instaan voor het 24/24 uur vangen en onderbrengen van zwervende dieren. 
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HOOFDSTUK 4
UIT HET LEVEN GEGREPEN
Een selectie van klachten

"Ik klaag steen en been dat de Goedlevenstraat er zo slecht bij ligt en dat komt 
ondermeer ook door de materiaalkeuze, namelijk grote stenen die door de zware 
camions die erdoor razen, alleen maar slechter komen te liggen. En vooral ben ik 
kwaad dat de politie mij naar de ombudsvrouw verwijst, mijn verzekering naar de 
Stad. En waar moet ik nu nog naartoe?"
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Dienst Burgerzaken

passieve informatieverstrekking
coördinatie
Verzoek: 201201-39
Ingebonden.

Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn 
gestuurd, richt ik mij node tot uw diensten. In het 
kader van een echtscheidingsprocedure, heb ik op 
vraag van de bemiddelende notaris, een aantal offi-
ciële documenten nodig die mij moeten afgeleverd 
worden door de Dienst Burgerzaken van Stad Gent. 
Ik wendde mij hiervoor op 23 december 2011 tot de 
Dienst Burgerzaken op het Woodrow Wilsonplein te 
Gent. Eén document leverde problemen op, namelijk 
het uittreksel uit de huwelijksakte. De loketbediende 
kon mij dit document niet direct voorleggen. Dit moest 
opgevraagd worden bij een andere stadsdienst, waar-
van op dat ogenblik niemand bereikbaar was. Ik zou 
tien dagen later nog eens contact moeten nemen, want 
de stadsdiensten zouden een week volledig gesloten 
zijn wegens vakantie tussen kerst en nieuw. Vrijdag 6 
januari 2012 nam ik terug contact op met betrokken 
dienst. Het gevraagde uittreksel uit de huwelijksakte 
kon niet afgeleverd worden omdat het huwelijk van 
voor 1994 dateert. Vanaf 1994 zouden de aktes digitaal 
opgeslagen zijn en kunnen deze op eenvoudige vraag 
opgeroepen worden. Akten van voor 1994 (mijn huwe-
lijk vond plaats op 5 juli 1980) worden in papieren 
vorm bijgehouden.
De bewuste akten van 1980 zouden zich momenteel 
bij een boekbinder bevinden waardoor men mij geen 
uittreksel kon afleveren.
Navraag bij de beambte wanneer dit uittreksel dan wel 
afgeleverd kon worden, resulteerde in een vaag: "We 
weten niet wanneer de boeken zullen terugkeren van de 
boekbinder. Dit kan weken, maanden duren."
Ik stelde dat dit onaanvaardbaar was gezien de hoog-
dringendheid van de reden waarvoor het bewuste 
uittreksel nodig is.
Men contacteerde vervolgens een overste van de 
Dienst Burgerzaken die mij liet weten dat ze navraag 
zou doen en mij terug zou bellen. Dit gebeurde reeds 
een uur later. Terug kreeg ik hetzelfde verhaal te horen. 
De bewuste akte bevond zich bij de boekbinder en 
men kon op geen weken na zeggen wanneer de boeken 

terug bij de Stad afgeleverd zouden worden.
Men had evenwel begrip voor mijn situatie en gaf mij 
de raad mij tot de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
wenden. Daar zouden immers kopieën van de bewuste 
akten bijgehouden worden en mits enig aandringen, 
zou de griffie mij wel een uittreksel uit mijn huwelijks-
akte bezorgen.
Zo gezegd, zo gedaan. Op de dienst griffie van de 
burgerzaken van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
van Gent, bevestigde men mij dat zij kopieën van de 
bewuste akten bijhouden doch dat zij niet gemachtigd 
zijn om uittreksels af te leveren. Zij zijn enkel "bewaar-
der van de archieven van Stad Gent." Voor uittreksels 
diende ik mij tot de Dienst Burgerzaken van Stad Gent 
te wenden. Terug naar af dus.
Vandaag, 15 dagen na mijn eerste aanvraag, heb ik 
bewust uittreksel nog steeds niet. Wanneer ik het zal 
hebben, kan ook niemand mij meedelen. Intussen kan 
mijn echtscheidingsdossier wegens 'onvolledig’ niet 
voorgelegd worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Gent en loopt alles onnodig vertraging op.
Ik vind dit totaal onaanvaardbare praktijken voor een 
administratie van een stad van meer dan 250.000 
inwoners anno 2012. Hiermee maakt de Stad zich 
grandioos belachelijk. Dit is Kafka! Ik wil u dan ook 
met aandrang verzoeken deze zaak snel te willen 
onderzoeken en het nodige te doen om hieraan te 
verhelpen.

Onderzoek:
De Dienst Burgerzaken zegt dat het hier inderdaad 
om een ongelukkige samenloop van omstandigheden 
gaat. De bediende die verzoeker op 23 december aan 
het loket aansprak, kon volgens hen niet weten dat 
de huwelijksakte op dat moment bij de .boekbinder 
was en dat kon ook niet gecheckt worden omdat de 
diensten van Stad Gent inderdaad gesloten waren. De 
ombudsvrouw vraagt zicht echter af waarom hier intern 
niet over gecommuniceerd wordt.
De overste die verzoeker de raad gaf om zich tot de 
griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te wenden, 
deed dat omdat hij geregeld merkt dat sommige grif-
fies (al dan niet ten onrechte) uittreksels afleveren aan 
particulieren. Hij was er zich dus niet van bewust dat 
dit problemen zou opleveren.
Nadat hij via ons vernam dat de griffie geen uittreksel 
aan verzoeker wil afleveren, heeft hij zelf contact opge-
nomen met de griffie en heeft hij een kopie gevraagd. 
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Hij zal verzoeker daar ook van op de hoogte brengen. 
Naar de toekomst toe zullen er trouwens de nodige 
afspraken worden gemaakt om dit soort situaties te 
vermijden.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Informeer loketbedienden voldoende over waar docu-
menten zich bevinden. Zeker als dat 'buitenshuis' is.

redelijke termijn
Verzoek: 201201-72
Woonstvaststelling.

Mijn vriendin en ikzelf zijn bezig met het afsluiten van 
een attest tot wettelijke samenwoonst. Mijn vriendin 
heeft de Russische nationaliteit.
We zijn reeds enig tijd geleden (5 december 2011) 
langs geweest bij het bureau Huwelijken om alle 
nodige documenten in te dienen. Daar hebben ze ons 
verteld dat de Dienst Migratie nu een aanvraag moet 
doen bij de politie om langs te komen om de samen-
woonst te controleren.
Tot op heden hebben wij nog geen politiebezoek 
gehad. Net voor de kerstperiode heb ik Dienst Migratie 
gebeld en de aanvraag van bureau Huwelijken is 
inderdaad in hun bezit en de aanvraag zou zo snel 
mogelijk worden doorgestuurd naar de politie. Zelf heb 
ik ondertussen al verschillende keren proberen bellen 
om persoonlijk te vragen hoe de situatie is of waar het 
probleem zit. Ben ook al enkele malen tot daar geweest 
en telkens krijg ik te horen dat ze ermee bezig zijn.
De politie heb ik ook al verschillende keren gebeld en 
daar hebben ze nog niks ontvangen.
Ik begrijp dat de Dienst Migratie het druk heeft, maar 
dring toch graag aan op een snelle afhandeling van 
deze stap in de moeilijke procedure. Ik hoop dan ook 
dat u de nodige inspanning doet om ons een stap 
vooruit te helpen. Op 4 januari 2011 heb ik Dienst 
Migratie ook gemaild. Tot op heden heb ik nog geen 
antwoord ontvangen. Hopelijk krijg ik deze keer wel 
antwoord van de ombudsdienst.

Onderzoek:
De aanvraag van woonstvaststelling werd opgemaakt 
bij bureau Huwelijken op 5 december 2011. Via bin-
nenpost werd die aanvraag dan overgemaakt aan Loket 
Migratie. Wanneer dat gebeurde is niet te achterhalen. 

Loket Migratie moet dan nakijken of de betrokkene 
over een verblijfsstatus beschikt. Daarvoor moeten zij 
verschillende databestanden raadplegen. Dit nazicht 
werd afgerond. op 23 december 2011 en de aanvraag 
werd toen in een intern postvak gelegd om te vertrek-
ken naar Bevolking.
Bij Bevolking worden de verschillende aanvragen 
verzameld in een map en die wordt opgehaald door 
een koerier van de Politie. Als we bij de Politie infor-
meren, blijkt dat zij de aanvraag pas ontvingen op 15 
februari 2012. De aanvraag kwam toen rechtstreeks 
met de koerier van het AC Zuid. De Wijkpolitie pro-
beert de aanvraag zo snel mogelijk af te handelen om 
de opgelopen achterstand te compenseren en neemt 
contact op met verzoeker. Verzachtend element is dat 
er een vakantieperiode zat tussen het versturen en 
de ontvangst van de aanvraag. Toch is die aanvraag 
onredelijk lang blijven hangen in AC Zuid. Wat daar 
de exacte reden voor is, is niet duidelijk. De Dienst 
Burgerzaken is er zich bewust van dat dit voor de bur-
ger allemaal heel traag gaat en denkt daarom aan een 
gedigitaliseerde (snellere en transparantere) procedure 
voor woonstvaststellingen.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Evalueer de manier waarop aanvraagformulieren vanuit 
de verschillende bureaus tot bij de Politie geraken. 
Bekijk of dit efficiënter kan (eventueel in overleg met 
de Politie).

redelijke termijn
coördinatie
Verzoek: 201201-76
Vertraging.

Enige weken geleden hebben ik en mijn vriendin ons 
laten registreren om samen te wonen in Gent. Nu 
had mijn Chinese vriendin onmiddellijk al de juiste 
documenten bij. De dienst samenwonen ging dan ook 
dezelfde dag het dossier doorsturen.
Nu vertelde de wijkagent mij dat hij nog steeds niets 
ontvangen heeft voor een aanvraag van vaststelling 
vestiging. De dienst samenwonen wijst de lange vertra-
ging door naar de Dienst Migratie. Daar krijg ik nooit 
een antwoord op mijn vraag.
Deze kafkaiaanse vertraging speelt sterk in ons nadeel. 
Wij verliezen hier in Gent waardevolle weken, en mijn 
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vriendin wordt op die manier zelf tegengewerkt om te 
starten aan haar integratie.
Graag had ik deze klacht opgevolgd gezien, om 
zodoende een stand van zaken te weten en uiteindelijk 
een snelle afhandeling van dit dossier te bekomen.

Onderzoek:
De aanvraag tot woonstvaststelling gebeurde op het 
bureau Huwelijken op 14 december 2011. Die aan-
vraag werd dan doorgestuurd naar Loket Migratie voor 
verdere controle van het verblijfsstatuut. Wanneer Loket 
Migratie de aanvraag juist ontving, is niet bekend, maar 
hun onderzoek werd afgerond op 10 januari 2012.
Op dat moment werd de aanvraag in een intern postvak 
gelegd voor verdere verzending via Bevolking. Daar 
worden alle aanvragen in een map verzameld die dan 
door een koerier van de Politie wordt opgehaald.
Verzoeker contacteert ons op 17 januari 2012 en dan 
had de wijkagent de aanvraag nog niet ontvangen. 
Daarna gaat het echter vrij snel en op 8 februari 2012 
kunnen verzoeker en zijn partner het wettelijk samen-
levingscontract ondertekenen. Op diezelfde dag wil 
verzoeker ook een aanvraag voor verblijfsvergunning 
doen voor zijn vriendin en daarvoor krijgt hij een 
afspraak op… 7 maart 2012 (een maand later dus). De 
lange termijn tussen aanvraag en verzending naar de 
Politie is enerzijds te verklaren door het onderzoek dat 
moet gebeuren door Loket Migratie waarbij verschil-
lende databestanden bevraagd moeten worden, en 
anderzijds door de vakantieperiode aan het einde van 
het jaar. Eenmaal de aanvraag bij de Politie zat ging 
alles vrij vlot en bij het ondertekenen van het wettelijk 
samenlevingscontract moest verzoeker dan weer een 
maand wachten om de volgende stap te kunnen zetten. 
Dat komt doordat de agenda van Dienstencentrum 
Ledeberg overvol zit.
Verzoeker kan hier maar weinig begrip voor opbrengen 
omdat hij van zijn kant al maanden de nodige docu-
menten klaar heeft en omdat hij niet begrijpt dat er 
nergens een half uur vrij is om even die documenten 
door te nemen en te versturen naar Brussel. Tot slot 
zegt Loket Migratie nog dat zij inderdaad geen infor-
matie kunnen geven over woonstvaststellingen omdat 
zij geen stand van zaken hebben vanaf het moment dat 
de verblijfsstatus bij hen onderzocht is en de aanvraag 
werd doorgestuurd. Pas wanneer het verslag terug-
komt bij bureau Huwelijken heeft Loket Migratie weer 
zicht op de situatie. Dit is toch vreemd in een tijdperk 
waar toch beide diensten inzage in eenzelfde dossier 
zouden kunnen hebben.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
In heel deze procedure zijn verschillende diensten 
betrokken die allemaal een bewerking moeten doen 
(versturen, onderzoeken, versturen, onderzoeken, …)  
en dat neemt nu eenmaal tijd in beslag. Daarbij komt 
nog dat er enorm veel aanvragen zijn. Toch heeft 
verzoeker ook gelijk dat alles tergend langzaam gaat 
en zijn frustratie is zeker te begrijpen, want organisato-
risch kunnen hier zeker een aantal ingrepen gebeuren. 
Dat de ene dienst niet weet wat de stand van zaken 
is bij een andere dienst terwijl beide diensten tot 
eenzelfde stad behoren is voor de burger terecht een 
vreemde zaak.

Aanbeveling:
Stroomlijn de procedure voor aanvraag woonstvast-
stelling en zorg ervoor dat er gemakkelijker een stand 
van zaken gegeven kan worden aan burgers. Kortom, 
dat er onderlinge inzage kan zijn in dossiers. Dat zal 
ook ten goede van de dienst zelf komen.

redelijke termijn
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201202-145
Geld terug?

Ik heb echt geprobeerd om mijn probleem zelf op te 
lossen en ik meen dat ik ook veel geduld heb gehad, 
maar nu duurt het mij toch te lang. Juist omdat het 
toch een heel eenvoudig probleem voor mij lijkt te zijn.
Het volgende is gebeurd: ik bestel een reispas naar 
Rusland in Sint-Amandsberg en ik betaal met bancon-
tact, omdat het reisbureau heel erg had aangedrongen 
dat ik die reispas zo vlug mogelijk zou binnenbrengen 
(zij gingen voor visum zorgen). En vooral, er kwamen 
feestdagen aan en die zouden voor een week vertra-
ging zorgen op het dienstencentrum (pinksterverlof 
geloof ik). Ik was toch bezorgd dat ik mijn reispas niet 
tijdig zou ontvangen en daarop heeft de bediende zeer 
hulpvaardig meegedeeld dat ik mijn reispas op het 
Zuid mocht aanvragen. Ik zou die dan vlugger (nog 
voor de feestdagen) kunnen afhalen. Waarom ze het 
in het dienstencentrum trager afleveren, was mij niet 
helemaal duidelijk, maar ik geloof die ambtenaar.
Ik heb dus met haar afgesproken dat ik het dan toch 
zou bestellen op het Zuid, maar er was een probleem: 
ik had al met bankkaart betaald omdat die info mij 
pas na de betaling .was meegedeeld. Met cash zou ik 
dat onmiddellijk teruggekregen hebben. Ik heb mijn 
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postrekening en mijn naam nog eens achtergelaten in 
Sint-Amandsberg zodat het kon teruggestort worden. 
De bediende ken ik enkel bij voornaam en die was 
overigens heel correct en vriendelijk. Ze heeft dit ook 
beloofd en er bestond niet de minste twijfel over.
Maar nu heb ik nog altijd mijn geld niet teruggekregen 
(en dat is toch 86 euro).
Sinds juli bel ik elke maand één keer om me niet op 
te dringen. Ik ben doorgeschakeld met het diensthoofd 
en telkens hoor ik dat ze de zaak ging voorleggen en 
dat het binnen de week in orde ging zijn. Maar het 
komt niet in orde en nu word ik verwezen naar de 
directeur. Waarom moet ik met haar directeur contact 
opnemen? Ik vroeg haar of het niet meer aangewezen 
was om met de Stadsontvanger contact op te nemen, 
maar dat lag niet onmiddellijk in de lijn scheen het mij. 
Voor mij is dit er toch wat over, dus ik heb ook dui-
delijk gezegd dat als het niet in orde komt, ik naar de 
ombudsvrouw ga. Ik wens niets achter de rug te doen, 
want ik heb ook geen klachten over de dienstverlening 
in Sint-Amandsberg. Het spijt me dat ik u moet lastig 
vallen met dergelijke kleine zaken, maar misschien kan 
dit voor anderen in de toekomst vermeden worden en 
het is ook voor de ambtenaren op de dienstencentra 
zelf niet prettig dat ze mij voortdurend met een kluitje 
in het riet moeten sturen.

Onderzoek:
We informeren bij de Dienst Burgerzaken naar een 
stand van zaken. De aanvraag voor een terugbetaling 
moet blijkbaar via heel veel personen en diensten 
passeren: de hoofdadministratief medewerker van het 
dienstencentrum, de leidinggevende adjunct van het 
dienstencentrum, de contactpersoon financiën van de 
Dienst Burgerzaken, de boekhoudcel van Departement 
Bevolking en Welzijn en uiteindelijk het Departement 
Financiën dat moet overgaan tot betaling. Daarbij 
horen ook nog eens de nodige formulieren en regi-
stratiesystemen…In dit concreet geval is er bij de 
procedure tot terugbetaling van alles fout gelopen. 
Eerst was er vertraging in het ontvangen van de gege-
vens om de nodige documenten op te maken. Dan was 
er geen personeel in de boekhoudcel door ziekte, door 
verlof en op het einde door uitdiensttreding van beide 
medewerksters. Daarna moesten er van Departement 
Financiën nieuwe documenten opgemaakt worden. 
Dan kon de creditnota niet meer gevonden worden en 
moest er een kopie opgestuurd worden…
De Dienst Burgerzaken zegt dat het hier gaat om een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden en zij 
hopen dat verzoekster eerstdaags de betaling zal 
ontvangen. Zij kan ook altijd contact opnemen met 
het directiesecretariaat voor meer informatie. Er zijn 

inderdaad een aantal overmachtfactoren, maar toch 
ook heel wat onzorgvuldigheden. De vraag is ook of zo 
een lange, ingewikkelde procedure eigenlijk wel nodig 
is voor zo een relatief klein bedrag. De terugbetaling 
gebeurde alleszins niet binnen een redelijke termijn.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Herbekijk de (dure) procedure voor terugbetalingen 
(zeker van kleine sommen). Zijn er echt zoveel tus-
senstappen en documenten nodig? Verminder door 
vereenvoudiging het risico op fouten.
En als het inderdaad niet anders kan, zorg dan voor 
goede 'handleidingen' waarin de procedure duidelijk 
geschetst wordt zodat er minder fouten gebeuren en er 
gemakkelijker een back-up voorzien kan worden.

zorgvuldigheid - procedure
professionaliteit
Verzoek: 201203-280
Kids-ID.

Door onduidelijkheid, vergetelheid of onwetendheid 
van een medewerker van de dienst bevolking van Stad 
Gent hebben we een reis niet kunnen maken en lijden 
we een aanzienlijke schade. Mogen wij u vriendelijk 
vragen dit eens na te zien en wat er kan gedaan worden 
in dit geval?
De feiten:
Eind januari 2011 wordt beslist dat we een vakantie/
werkreis zullen ondernemen met onze dochter en haar 
baby. Begin februari wordt een Kids-ID aangevraagd 
op de dienst bevolking van Stad Gent (woonplaats van 
onze dochter). Op 10 februari wordt een reis geboekt 
met Sunjets naar Turkije. Op 16 februari contacteren 
wij de dienst bevolking in Gent hoe de stand van zaken 
is betreffende de Kids-ID. Wij vernemen dat de ID klaar 
ligt sinds 14 februari en dat we eerstdaags een pin- en 
pukcode per post zullen ontvangen. (De pin- en puk-
code zijn pas deze week [de week van 5 tot 11 maart] 
aangekomen).
Op 21 februari contacteren we opnieuw de dienst 
bevolking in Gent met de mededeling dat we nog 
steeds geen pin- en pukcode ontvangen hebben en 
we vragen de ambtenaar of het niet veiliger is om 
een nieuwe snelprocedure te starten om op 3 dagen 
tijd de Kids-ID te krijgen. Wij worden dat afgeraden 
omdat in geval de Kids-ID niet in orde zou zijn er door 
hen een voorlopige ID zal geleverd worden. De dagen 
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nadien contacteren we Sunjets om te vragen of die 
informatie klopt, wat bevestigd wordt. Voor alle zeker-
heid contacteren we de Turkse ambassade in Brussel 
en zij bevestigen eveneens dat een voorlopig ID met 
foto voldoende is. Er wordt een afspraak gemaakt met 
de dienst bevolking Gent, om op vrijdag 24 februari 
de voorlopige ID te komen ophalen. Wij ontvangen 
een document met foto van de baby, en alle gegevens 
waaronder de naam van bestemming en de nodige gel-
digheid van 2 maanden. De ambtenaar van de dienst 
bevolking bevestigt ons dat dit document in orde is om 
de geplande reis aan te vangen.
Zaterdag 25 februari worden wij aan de check-in op de 
luchthaven geweigerd om de reis te ondernemen. De 
reden die de verantwoordelijke van de reisorganisatie 
ons meedeelt is dat we met het betreffende document 
naar de dienst van het Rijksregister in de Savaanstraat 
in Gent moesten geweest zijn om een ander document 
op te halen om de reis te maken.
Wij konden onmogelijk op de hoogte zijn van deze 
stand van zaken. In een navraag bij uw dienst was 
u ook niet op de hoogte van die manier van werken. 
De fout ligt dan ook uitsluitend aan de ambtenaar 
van de dienst bevolking in Gent die ons verkeerd of 
onvolledig had ingelicht. In een navraag op de dienst 
bevolking van de Stad Brugge bevestigen zij dat het 
document voor een Kids-ID zeer verwarrend is. Het 
wekt de indruk dat dit document voldoende telt als 
voorlopig ID vermits onderaan te lezen valt dat het 
document terug moet bezorgd worden na de terug-
komst van de reis. Wat doen wij in dit geval?

Onderzoek:
De Dienst Burgerzaken van Stad Gent zegt dat zij 
zelf geen voorlopig identiteitsbewijs afleveren, maar 
wel de Provinciale afdeling van het Rijksregister. Het 
aanvraagformulier daarvoor moet dan wel weer bij de 
Dienst Burgerzaken afgehaald worden. Op de website 
van Stad Gent vinden we hierover ook correcte en 
duidelijke informatie.
Op het aanvraagformulier zelf staat: ‘aanvraag om een 
voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger 
dan 12 jaar’. Daarbij is enkel  ‘voorlopig bewijs van 
identiteit’ onderstreept en dat is op zijn minst ver-
warrend. Ook het tekstvak onderaan het formulier is 
verwarrend, want dat gaat over het bewijs van identiteit 
en niet over de aanvraag. Er wordt tot slot ook nergens 
op het formulier verwezen naar de dienst waar de 
burger dan wel moet zijn (Provinciale afdeling van het 
Rijksregister).
Dit aanvraagformulier is een model dat opgelegd 
wordt door FOD Binnenlandse Zaken, maar de lay out 
werd wel opgemaakt door Dienst Burgerzaken zelf. 

We vragen dan aan de Dienst Burgerzaken of zij aan 
burgers effectief nog eens meedelen dat zij naar het 
Rijksregister moeten gaan met dit formulier en dat 
gingen ze onderzoeken. Daar krijgen we, ondanks aan-
dringen, echter geen reactie meer op. Het diensthoofd 
ging deze klacht wel als aandachtspunt op de mede-
werkersvergadering plaatsen en hij ging ook bekijken 
of het aanvraagformulier duidelijker geformuleerd kan 
worden.
Conclusie is dus dat het probleem dat verzoeker aan-
kaartte wel besproken zal worden, maar dat we over de 
concrete situatie geen informatie krijgen. Werd ver-
zoeker op de hoogte gebracht dat hij met dit formulier 
naar het Rijksregister moest gaan of niet? Het staat de 
verzoeker vrij op basis van de gegevens waarover hij 
beschikt al dan niet een schadeclaim in te dienen bij 
de juridische dienst. 

Opvolging:
Wanneer we aan de Dienst Burgerzaken meedelen dat 
we na drie maanden zonder degelijke reactie over de 
service aan het loket beslissen om het dossier af te 
ronden als gegrond en ook bovenstaand onderzoek 
meegeven, krijgen we toch nog de volgende reactie: 
"Het was niet te achterhalen wat juist gezegd werd, 
maar alle  loketmedewerkers kregen de procedu-
res aangeleerd en weten dat gemeentebesturen geen 
voorlopige kaarten kunnen afleveren maar enkel het 
aanvraagformulier. Op regelmatige basis (de maan-
delijkse medewerkersvergaderingen) worden opfris-
singen gegeven van de procedures." Het formulier 
werd ondertussen wel aangepast: de onderlijning is 
weg en onderaan worden de contactgegevens van het 
Rijksregister meegegeven. Vooral dat laatste is een 
enorme verbetering.

Beoordeling: gegrond
Het formulier is verwarrend opgemaakt en zonder 
verdere informatie aan het loket is het zeker niet dui-
delijk genoeg voor een burger wat er nog verder moet 
gebeuren. Er zijn toch heel wat aanwijzingen dat ook 
mondeling de burger niet correct werd geïnformeerd. 
Niet elke burger heeft toegang tot de website.

Aanbeveling:
Overweeg een minnelijke schikking.
Vermijd dergelijke pijnlijke klachten in de toekomst 
door correcte en duidelijke mondelinge en schriftelijke 
communicatie en verwijzing ook aan het loket.
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duurzaamheid
professionaliteit
zuinigheidsbeginsel
Verzoek: 201203-320
Scheepsrecht.

Mijn ouders ontvingen voor de vernieuwing van hun 
identiteitskaart 3x dezelfde uitnodiging. De eerste 
uitnodiging dit jaar vermeldde zelfs nog februari 
2011! Bij onze opmerking aan het loket antwoordde 
de bediende dat dit zich meermaals voordoet en dat 
we nog uitnodigingen konden ontvangen… In een tijd 
waar iedereen moet besparen, ook de Stad, vinden we 
dat toch te vermijden kosten…ook als is dit 3 keer… 
scheepsrecht. 

Onderzoek: 
We vragen meer informatie aan de Dienst Burgerzaken 
- Bevolking op 22 maart 2012. Na heel lang aandrin-
gen krijgen we een antwoord op 8 juni 2012. Volgens 
de dienst was er bij de cel Informatieverwerking een 
technisch probleem ontstaan waardoor sommige bur-
gers verschillende uitnodigingen kregen met de post. 
Om hoeveel burgers het gaat en hoeveel extra uitgaven 
hiermee gemoeid zijn, kwamen we niet te weten.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Communiceer adequaat naar de burger als er zich der-
gelijke fouten voordoen. Tracht vooral zelf die fouten 
zo vlug mogelijk op te vangen.

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid – fouten
Verzoek: 201204-438
Moskou.

Ik heb eerst Reispassen gebeld, men was vrien-
delijk maar niet empathisch. De bediende zei: "Ik 
zal mijn chef informeren", maar die kwam niet aan 
het toestel. Daarop ben ik naar de ombudsvrouw 
gekomen. Waarover gaat het eigenlijk? Ik kom recht 
van Zaventem waar mijn vlucht naar Moskou moest 
vertrekken, maar ik werd geweigerd aan de gate bij het 
inschepen. De security daar weigerde de toegang tot 
het vliegtuig wegens de ongeldigheid van de combina-
tie van een geldig visum in een ongeldig paspoort dat 
geniet was aan een geldig paspoort. Deze combinatie 

kon perfect volgens het loket Reispassen. Ik had mij 
namelijk aangeboden met een nog geldig paspoort 
en met daarin een geldig visum voor Moskou voor 
de periode dat ik moest in Moskou verblijven, maar 
omdat ik veel reis voor mijn werk had ik eigenlijk een 
paspoort nodig met een langere geldigheidsduur dan 
mijn geldige paspoort. Dat was geen must. Ik vroeg 
dit proactief om toch geen problemen te hebben en 
de loketbediende heeft zeer behulpzaam beaamd dat 
het een geldige praktijk is om met twee paspoorten te 
reizen en een geldig visum in het oude paspoort. 
Het oude paspoort was ongeldig gemaakt behalve het 
visum. Dit blijkt te gelden voor bijna alle landen, maar 
niet voor Rusland. Ik meen dat ik de verkeerde infor-
matie heb gekregen. De security heeft hiervoor nog 
gebeld met de dienst immigratie van Rusland en kreeg 
daar te horen dat ik moest geweigerd worden wegens 
een risico voor de Belgische staat van een fikse boete. 
De schade voor mij: vliegtuigticket ongeveer 270 euro 
(ik had het vroeg geboekt), trein en taxi, visum. Dat zijn 
de kosten die gemaakt zijn. Alle documenten kunnen 
bezorgd worden. Ik zal nu wachten tot alle papieren 
in orde zijn. Dus een nieuw visum aanvragen in mijn 
huidig paspoort vooraleer te vertrekken.

Onderzoek:
Dit is het vervolg van ons dossier 201106/0673.
Voor ons onderzoek raadpleegden wij het Dienst 
Burgerzaken -  Reispassen en de Juridische Dienst 
(allebei van de Stad Gent), maar ook de Dienst Reis- 
en identiteitsdocumenten van de FOD Buitenlandse 
Zaken. De versies van de stedelijke diensten zijn echter 
niet verzoenbaar met deze van de FOD. Het essentiële 
verschilpunt gaat over het meegeven van een ongeldig 
gemaakte reispas met daarin een nog geldig visum. 
Volgens de Stad is dit een gangbare en aanvaardbare 
praktijk. Volgens de FOD is dit uit den boze (een visum 
kan niet meer geldig zijn indien dit zich bevindt in een 
ongeldig gemaakte reispas).
Omdat de stedelijke diensten zich niet bij de versie 
van de FOD wensen aan te sluiten, raadplegen wij een 
externe deskundige die tot de volgende bedenkingen 
komt:
1. Het gaat hier om een relatief complexe aan-
 gelegenheid, waarbij de lange duur om een 
 paspoort te kunnen verkrijgen mede verantwoor-
 delijk is voor een administratieve praktijk van 
 twee paspoorten.
2.  De problematiek is niet enkel een zaak van België, 
 maar ook van het land waar iemand naartoe 
 wil reizen: de vereiste van het al dan niet 
 hebben van een visum. 
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3.  De instructies die er bestaan blinken allesbehalve 
 uit door duidelijkheid.
4. Er is onduidelijkheid over wat de persoon precies 
 heeft gevraagd aan Dienst Burgerzaken - 
 Reispassen. Wilde hij een nieuw paspoort om 
 te verhinderen dat zijn bestaand paspoort niet 
 langer geldig zou zijn terwijl hij nog op reis 
 moest? In dat geval had de dienst toch moeten 
 vaststellen dat het paspoort dat geannuleerd 
 diende te worden een geldig visum bevatte en 
 dat de annulatie van het paspoort bijna 
 automatisch ook problemen zou opleveren voor 
 de bruikbaarheid van het visum. Er blijkt een link 
 te bestaan tussen het paspoort met een bepaald 
 nummer en het visum dat naar dat paspoort-
 nummer en dus naar dat welbepaalde paspoort 
 verwijst.
5.  Het al dan niet vastnieten van een geannuleerd 
 paspoort aan een nieuw paspoort is weliswaar 
 niet in overeenstemming met de instructies, maar 
 het eigenlijke probleem situeert zich op het vlak 
 van het visum dat een verwijzing naar een 
 nummer van een paspoort bevat dat geannuleerd  
 werd.
6. Belgische overheden kunnen niet voor alles 
 verantwoordelijk worden gesteld. Er is immers 
 ook het idee van behoorlijk burgerschap. Van de 
 burger mag worden verwacht dat hij zich 
 voldoende informeert, zeker voor dat gedeelte 
 waarvoor een Belgische overheid niet 
 verantwoordelijk is, zijnde wat de vereisten 
 zijn die Rusland stelt. De ambtenaar van de 
 Stad Gent mag echter ook niet beweren dat 
 het zaakje volledig in orde is. Hij kan slechts 
 stellen dat hij handelingen heeft gesteld in 
 overeenstemming met het Belgische recht en 
 die dus enkel betrekking hebben op het uitreiken 
 van een paspoort. Wanneer de indruk echter 
 werd gewekt dat de nieuwe combinatie in orde 
 was om Rusland in te reizen dan werd wel degelijk 
 foutief gecommuniceerd. Bovendien is er het 
 probleem dat het aan elkaar nieten van het 
 geannuleerde paspoort en het nieuwe paspoort 
 tenminste de indruk wekt dat hierdoor een 
 juridische draagkracht aan beide documenten 
 wordt verleend die ruimer is dan wat het geldige 
 paspoort (het nieuwe paspoort) heeft.
7.  Er moet dringend werk worden gemaakt binnen 
 de dienst van een duidelijke instructie of op-
 leiding waarbij duidelijk is welke administratieve 
 procedure moet worden toegepast en wat daarvan 
 de gevolgen zijn of kunnen zijn.
8.  Het is aan te bevelen dat de dienst voortaan ook 
 de aanvrager erop wijst dat hij zich verder 
 voldoende informeert bij de ambassade van 
 het land waar hij naartoe wil.

9.  Aangezien er over een aantal aspecten 
 onduidelijkheid bestaat, zou er eerder moeten 
 worden gedacht in termen van gedeelde v
 erantwoordelijkheid (federale overheid, 
 stadsdienst, aanvrager). Het is maar in de 
 mate dat volledige duidelijkheid is over de feiten 
 zelf (wat is gezegd), dat de verantwoordelijkheid 
 meer specifiek zou kunnen worden toegewezen.

Besluit:
Er werd niet helemaal in overeenstemming met de 
regelgeving gehandeld. De bestaande werkwijze laat de 
deur open voor onduidelijkheden en fouten.

Opvolging:
Verzoeker betreurt dat de Stad de fouten niet erkent en 
besluit verdere - juridische - stappen te zullen zetten.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Er moet dringend werk worden gemaakt binnen de 
dienst van een instructie of opleiding waarbij duide-
lijk is welke administratieve procedure moet worden 
toegepast en wat daarvan de gevolgen zijn of kunnen 
zijn. Het is aan te bevelen dat de dienst voortaan ook 
de aanvrager erop wijst dat hij zich verder voldoende 
informeert bij de ambassade van het land waar hij 
naartoe wil.

flexibiliteit
Verzoek: 201206-691
Zoontje moet mee.

Ik wens een klacht in te dienen voor wat ik deze week 
meemaakte op het dienstencentrum te Ledeberg. Sinds 
kort hebben we besloten een reis naar Cuba te onder-
nemen van 24 juli tot 9 augustus 2012. Het was een 
offerte die op het laatste moment werd aangeboden.
De paspoorten van mijn zoontje (10 jaar oud) en mij 
waren vervallen. Maandagmiddag 18 juni 2012 meld 
ik mij aan in het dienstencentrum te Ledeberg met de 
twee paspoorten en de twee gevraagde kleurenfoto’s 
per persoon. Mijn paspoort kon verwerkt worden, ech-
ter dit van mijn zoontje niet omdat, werd mij gezegd, 
hij moest meekomen (geen reden opgegeven waarom). 
Ik vermeldde nog dat ik ook zijn identiteitskaart bijhad 
waar ook mijn naam op stond, maar dat was niet 
voldoende.
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Ik hoorde dat het dienstencentrum woensdag open 
was tot 18.00 uur. Gezien mijn zoontje schoolplichtig 
is, had ik dan afgesproken om woensdag terug te 
keren. Gisterenavond 20 juni 2012 begeef ik mij naar 
het dienstencentrum met mijn zoontje rond 17.15 uur 
omdat ik fulltime werk en mij niet eerder kon vrijma-
ken. Daar aangekomen wordt mij gemeld: “Sorry, wij 
kunnen niets voor u doen, want onze computersyste-
men werken niet.”
Ik heb erbij vermeld dat wij begin juli nog 10 dagen 
naar Barcelona gaan en het zéér belangrijk is dat de 
paspoorten nu nog in orde kunnen worden gebracht, 
dat het anders te laat zou zijn en onze reis naar Cuba 
in het water kon vallen. Ik stelde voor om het vervallen 
paspoort van mijn zoontje en de twee pasfoto’s daar 
gewoon achter te laten zodanig dat zij de dag erna 
dan de nodige documenten in orde konden brengen. 
Dat ging niet, zeiden ze, want mijn zoon moest zijn 
handtekening zetten. Ik zei dat het dringend was en 
of hij zijn handtekening niet gewoon kon plaatsen op 
een ander document en dat ze het daarna kopieerden 
op het bevoegde document, maar dat mochten ze niet 
doen. Ik stel mij wel de vraag of een handtekening van 
een kind van 10 jaar wel rechtsgeldig is. Ik zei dat ik 
niet meer kon terugkomen omdat mijn zoontje school-
plichtig was en het dienstencentrum steeds om 16.00 
uur gesloten is. Daarop vroegen ze of ik hem gewoon 
niet wat vroeger van school kon halen op een andere 
dag met een attest. Ik werk ook fulltime, het zijn ook 
mijn laatste werkdagen en ik kan ‘zomaar’ niet vroeger 
van mijn werk vertrekken. Het was immers al de tweede 
keer dat ik moest terugkeren. Mijn man heeft mij voor-
gesteld om zich vrij te maken om nu vrijdag met mijn 
zoontje naar het dienstencentrum te gaan bij opening 
om 8.00 uur en alles proberen in orde te krijgen vóór 
de school start om 9.00 uur. Dat zal dan al de derde 
keer zijn dat ze ons laten terugkeren.
Ik vind het niet kunnen dat ik van her naar der wordt 
gestuurd en uiteindelijk nog steeds niet werd verder 
geholpen, wetende dat de paspoorten ‘dringend’ in 
orde dienen te worden gebracht. In zo’n gevallen 
konden ze toch geprobeerd hebben om mij op een 
betere manier van dienst te zijn. In hoeverre is de 
handtekening van mijn zoontje hier rechtsgeldig en zo 
belangrijk? Ik was daar om mijn zoontje aan te bieden 
met het paspoort en de pasfoto’s zoals gevraagd. Dit 
noem ik geen klantenservice.

Onderzoek:
De hogere regelgeving verplicht de persoonlijke aan-
wezigheid van het kind bij de aanvraag van een reispas. 
Dat staat trouwens ook vermeld op de website en in de 

Stadsgids die iedere Gentenaar thuis in de bus krijgt. 
Tijdens de aanvraag moeten de ambtenaren dan in het 
rijksregister ook nagaan of de volwassene die aan het 
loket staat wel degelijk de moeder of de vader van het 
kind is.
Op die bewuste woensdagnamiddag kon men echter 
niets controleren omdat alle computersystemen van 
de gemeenten die met Publilink werken plat lagen. De 
Dienst Burgerzaken verontschuldigt zich voor het onge-
mak, maar zij kon hier zelf helemaal niets aan doen.
Voor reispassen zijn er heel strikte regels, zeker als 
het om kinderen gaat. Een ambtenaar kan en mag die 
regels niet zomaar naast zich neerleggen. Ook niet om 
redenen van klantvriendelijkheid.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Door een vriendelijke communicatie met wat meer 
uitleg had deze klacht vermeden kunnen worden. 
Bovendien passen gelijk hoe verontschuldigingen 
wanneer burgers zich onnodig hebben verplaatst door 
een technisch mankement. Ook al kunnen de ambtena-
ren zelf hier niets aan doen.

Aanbeveling:
Tracht meerdere verplaatsingen door de burger te 
vermijden. Verontschuldigingen passen ook bij tech-
nische mankementen. Verduidelijking waarom men 
bepaalde zaken vraagt, vermijdt klachten.

Verzoek: 201207-740
Mobiel dienstencentrum.

Wij appreciëren enorm het initiatief 'Mobiel 
Dienstencentrum Gent'. Dienstverlening buiten de 
normale kantooruren, op stapafstand van ons huis, is 
precies datgene wat wij nodig hadden om een aantal 
administratieve zaken veel gemakkelijker en sneller 
in orde te krijgen. Wij werken allebei fulltime (mijn 
partner fulltime buiten Gent, hij moet zich al haasten 
om eens om 18.20 uur thuis te geraken zodat hij nog 
net in het mobiele dienstencentrum geraakt) en hebben 
twee kleine kinderen, waardoor dit vroeger voor ons 
echt geen evidentie was. Het duurde soms maanden 
vooraleer we er geraakten.
Hoewel we begrijpen dat deze dienstverlening nog 
maar in zijn kinderschoenen staat, vinden we het ech-
ter bijzonder jammer dat na herhaaldelijke pogingen 
om er gebruik van te maken, het nog steeds niet gelukt 
is de nodige documenten (in ons geval een reispas) 
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aan te vragen. Reden: netwerkproblemen, opnieuw 
netwerkproblemen, en deze week softwareproblemen 
(derde poging).
Dat we dan het antwoord krijgen dat “het dienstencen-
trum aan het Zuid ook op zaterdagochtend open is” 
(daarvan zijn we op de hoogte... het is net omdat we 
daar niet of nauwelijks geraken en vanwege de lange 
wachttijden dat we een bezoek op zaterdagochtend 
trachtten te vermijden, ook al omdat we genoodzaakt 
zijn het hele gezin mee te nemen) en dat “de normale 
dienstencentra op woensdagmiddag open zijn tot 16u” 
(hebben wij zoals gezegd niets aan...) is een beetje 
jammer.
Opnieuw: het initiatief is fantastisch. Nog beter zou 
het zijn mocht de ICT-ondersteuning ook mee willen...
We proberen het, op hoop van zegen, volgende week 
woensdag een laatste keer. Anders zal het dan toch 
maar aanschuiven op zaterdagochtend worden.

Onderzoek:
Er komen nog 2 signalen uit dezelfde richting. Daarom 
nemen we dit verzoek op als signaal
Digipolis is op de hoogte van de problemen en zoekt 
naar oplossingen.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Het Mobiel Dienstencentrum zou tegemoet kunnen 
komen aan de behoefte tot latere openingsuren als de 
kinderziektes worden overwonnen.

efficiëntie en effectiviteit
professionaliteit
communicatie
Verzoek: 201207-785
Welles Nietes

Donderdag 19 juli, in de voormiddag, belde ik naar 
de Dienst Burgerzaken – Erkenningen en Nationaliteit 
om een stand van zaken te vragen in het dossier van 
mijn twaalfjarige broer. Ik kreeg de boodschap dat er 
een positieve beslissing was en dat hij dus zijn iden-
titeitskaart zou krijgen. Toen ik vroeg wanneer dit dan 
in orde zou zijn, zei men mij dat dat volgende week 
ging zijn.
Ik was blij, want wij vertrekken de tweede week van 
augustus naar het buitenland en ik kon dus alles in 
orde brengen. Ik informeerde voor alle zekerheid ook 

nog eens en dat was geen probleem. Ze gingen een 
burgerlijk attest geven en met dat kon alles snel in orde 
gebracht worden.
Op 26 juli ging ik dus naar het loket en daar bleek het 
dan toch niet in orde te zijn. De beambte zocht in een 
stapel van een dertigtal dossiers en dat van mijn broer 
zat er niet tussen! Een half uur later belde ik dan toch 
nog eens en toen bleek het weer wel in orde. Ze hadden 
in de verkeerde stapel gekeken! Ik liet mijn ongenoe-
gen blijken en ze zeiden dat ik dat moest begrijpen 
met de vakantie en dat het druk was: er lagen nog 100 
dossiers voor dat van mijn broer.
Ondertussen had ik wel alles in orde gebracht en nu 
blijkt het dossier van mijn broer inderdaad wel in orde, 
maar ligt het daar gewoon te wachten! Dat kan toch 
niet! Toen ik dan naar een oplossing vroeg, werd de 
telefoon gewoon dicht gegooid.
Kunt u mij helpen? Ik wil eigenlijk niet zozeer een 
klacht indienen. Ik wil gewoon dat het zo snel mogelijk 
in orde komt.

Onderzoek:
Een week nadat we de klacht overmaken aan Dienst 
Burgerzaken wordt de akte opgemaakt. Nog een week 
later zal de aanvraag dan naar informatieverwerking 
gaan zodat het rijksregister aangepast kan worden. Pas 
daarna kan er een identiteitskaart aangevraagd worden.
De dienst schat dat de identiteitskaart van de broer pas 
eind augustus, begin september klaar zal zijn.
Over de manier waarop het dossier afgehandeld werd 
en over de communicatie met verzoeker, krijgen we 
(ook na aandringen) geen enkele reactie meer.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Zorg voor een duidelijke en consequente communi-
catie. Zorg voor een betere coördinatie van het dos-
sierbeheer.

hoffelijkheid
adequate communicatie
Verzoek: 201209-936
Geen stijl.

Ik ben echt als een stuk vuil behandeld op het bureau 
Huwelijken door een van de medewerkers. Ikzelf zit in 
de onthaalsector en ik weet wat klantvriendelijkheid is 
en op zijn minst neutraliteit en respect bij een onthaal.
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Ik heb 2,5 jaar een relatie met mijn Algerijnse vriend en 
aangezien we ruim meerderjarig zijn (ik ben 52 en mijn 
vriend 41 jaar) hebben we besloten wettelijk samen te 
wonen. We hebben een eerste aanvraag gedaan op 31 
mei 2011 en dit wettelijk samenwonen is pas gere-
gistreerd in januari 2012. Vooral ten gevolge van de 
gebrekkige communicatie tussen bureau Huwelijken 
en Politie Gent.
De politie zegt: wij hebben die aanvraag niet gekregen, 
en bureau Huwelijken zegt: we hebben ze doorge-
stuurd. Ik geloof dat ik ten minste tien telefoons naar 
elke dienst heb moeten doen. Vooral naar de wijkagent 
die ofwel ziek, ofwel in verlof, ofwel niet te bereiken 
was… Vorige week nog eens naar die wijkagent 
gebeld, maar hij was er opnieuw niet.
Ondertussen blijken er ook wat problemen te zijn in het 
regularisatiedossier van mijn vriend en daarom wilden 
we nu meer documenten bezorgen: bijvoorbeeld onze 
eerste aanvraag wettelijke samenwoonst. Op aanraden 
van bureau Bevolking hebben we daarvoor een aan-
vraagformulier passieve openbaarheid van bestuur 
ingevuld. En nu komt het: dit document is blijkbaar 
totaal onbekend bij bureau Huwelijken. De medewer-
kers moesten dus meer uitleg vragen aan de leiding-
gevende. Blijkbaar was er toch wat drempelvrees bij 
de medewerkers om dit te vragen en pas nadat ze er 
onder elkaar niet uit geraakten, werd de vraag gesteld: 
mag die mevrouw inzage krijgen in de door haar vriend 
ondertekende aanvraag van wettelijke samenwoonst? 
(We dachten dat dit toch geen probleem kon zijn, de 
wettelijke samenwoonst is namelijk al goedgekeurd 
en wij hebben toch inzage in dat document? Eigenlijk 
hadden ze ons een kopie moeten meegeven van deze 
aanvraag.)
Waar we vooral erg kwaad over zijn is de stijl! Die 
medewerkster gaat dus bij haar diensthoofd die schuin 
achter ons zat aan de computer. De volgende conver-
satie ontstaat achter onze rug.
Diensthoofd: “Welk telefoonnummer is er van hem?” 
(Dit roept ze vanachter haar bureau
naar ons, en dit was dus hoorbaar voor heel het 
kantoor). Ik geef dus het telefoonnummer van mijn 
partner. Diensthoofd: “Ge haalt hier twee nummers 
door elkaar!”
Ik reageer niet, want in beide nummers zit er inderdaad 
78, maar ik had het correcte nummer doorgegeven. Het 
stond ook correct op het formulier, dat kunt u checken. 
Zij roept (waar nog andere burgers bijzitten) vanachter 
haar bureau zonder bij ons te komen: “En dat hij er 
zijn mailadres opzet!”. Plots staat ze op, wij zijn in de 
veronderstelling dat ze ons een antwoord komt geven 
of zich gaat informeren of we die kopie nu krijgen of 

niet, maar ze verdwijnt en wij zijn onverrichterzake 
moeten vertrekken.
Wij weten ook niet wat het vervolg van het verhaal is. 
Krijgen we nu die kopie of niet? En zo niet, waarom 
niet? Wat moeten we dan wel doen? Ook de mede-
werkers konden ons geen info meer geven, het was 
duidelijk een document dat daar niet gekend was.
In elk geval: voor ons is de maat vol en daarom komen 
we naar de ombudsvrouw. We hebben slechts 1 maand 
om in beroep te gaan, we zijn nu al van 16 augustus 
gaan vragen of we deze kopie krijgen en we zijn dus 
al de helft voorbij onze beroepstermijn… Ik meen dan 
ook dat onze rechten toch wel met de voeten worden 
getreden door gebrek aan medewerking, zeer manke 
communicatie en totaal geen stijl. In tegenstelling tot 
de andere stadsdiensten waar we altijd correct zijn 
ontvangen.

Onderzoek:
De verdere behandeling van de klacht wordt stopge-
zet omdat klager het ‘opgeeft’. We krijgen herhaalde 
opmerkingen en dit is de jongste jaren over de stijl 
die door sommigen op Dienst Burgerzaken – Huwen 
en Samenwonen wordt gehanteerd. Ook is er weinig 
privacy voor de burgers: de ene hoort alles over de 
andere. Ook negatieve boodschappen kunnen hoffelijk 
overgebracht worden.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Duidelijke behoefte aan 're-styling' en meer privacy 
bij ontvangst.

Verzoek: 201210-1089
Boete voor te snel reageren.

Mijn echtgenote en ikzelf zijn op 17 september langs 
gegaan voor de vernieuwing van onze identiteitskaart 
te Sint-Amandsberg.
Onze oude identiteitskaart had (heeft) een geldigheids-
datum tot 5 december 2012, onze huidige vernieuwde 
identiteitskaart die we binnenkort in ontvangst mogen 
nemen, zal geldig zijn vanaf 17 september 2012 en 
de vernieuwing ervan zal moeten gebeuren voor 17 
juli 2017. Voor onze twee identiteitskaarten hebben 
we samen 34 euro betaald (2 x 17 euro). Als we dit 
nu bekijken op een periode van 20 jaar betekent dit 
concreet dat we 1 jaar teveel zullen hebben betaald. 
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Wij zien dit als een straf, omdat we snel reageren 
en niet wachten tot we de zoveelste herinnering ont-
vangen, krijgen we een ‘boete’ gespreid over de tijd. 
Terwijl anderen .minder ‘gestraft’ worden omdat ze niet 
op tijd om hun nieuwe identiteitskaart komen. Kan daar 
iets aan gedaan worden?

Onderzoek:
We geven dit door aan Dienst Burgerzaken zodat zij 
dit in eerste lijn kunnen behandelen. Er komen echt 
bij herhaling dergelijke klachten. De dienst verwijst 
hiervoor naar het federale niveau maar dat maakt de 
rekening van de burger niet.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Behoorlijke burger betaalt inderdaad te veel.

redelijke termijn
zorgvuldigheid-fouten
Verzoek: 201211-1203
Weggehaald grafzerkje.

Op woensdag 24 oktober 2012 merkten we dat het 
grafzerkje van onze dochter op de kinderbegraaf-
plaats op de Westerbegraafplaats ten onrechte is 
weggehaald. Bij navraag bleek onze concessie in 
orde te zijn tot februari 2021. Ik heb dit gemeld bij de 
Westerbegraafplaats en de bevolkingsdienst.
Van de Westerbegraafplaats heb ik een e-mail in cc 
ontvangen naar de Dienst Bevolking. Verder heb ik 
nog niets vernomen van deze toch emotioneel pijnlijke 
zaak.

Onderzoek:
Het grafzerkje werd inderdaad onterecht weggebroken. 
Volgens de dienst was er een dubbele boeking van 
het perceel en de verlenging van de concessie werd 
op de foutieve boeking geregistreerd, terwijl de juiste 
boeking van het perceel op de uitbraaklijst bleef staan.
Verzoeker zal een compensatie krijgen. Daarvoor wordt 
het dossier verder opgevolgd door de Juridische 
Dienst van Stad Gent. Verontschuldigingen waren hier 
ook zeker op hun plaats.
Verzoeker contacteerde ons begin november en pas 
eind december, na herhaaldelijk aandringen, krij-
gen we een eerste reactie van Dienst Burgerzaken 
- Overlijden. Fouten kunnen altijd gebeuren en soms 

hebben die heel pijnlijke gevolgen. Dat het echter zo 
lang moet duren voor er een reactie komt om die fout 
recht te zetten is heel jammer en weinig professioneel. 
Vooral dat maakt dit nog pijnlijker.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Speel in dergelijke, pijnlijke situaties kort op de bal, 
wees open en nodig die mensen uit om in eerste 
instantie verontschuldigingen aan te bieden en zeg hoe 
u het zal trachten bij te sturen ook al bent u zich ervan 
bewust dat dit het oorspronkelijke zerkje niet terug 
brengt. Vermijd dubbele boekingen door bijvoorbeeld 
een verfijnder digitaal programma.
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DEPARTEMENT BRANDWEER

Dienst Administratie

coulance
Verzoek: 201209 -1025
Onbetaald ziekenvervoer.

Mijn cliënte kwam op 4 mei 2012 zwaar ten val 
en diende hiervoor vervoerd te worden naar het 
ziekenhuis. Dit werd gedaan door het Departement 
Brandweer.
Betrokkene heeft ten gevolge van haar val diverse 
operaties ondergaan en is nu nog steeds afhankelijk 
van derden voor het grootste deel van haar verzorging, 
boodschappen,… Zo ook met het betalen van haar 
rekeningen. Betrokkene zelf neemt zware pijnstilling 
om haar pijn te verzachten en dient te vertrouwen op 
derden die haar rekeningen betalen, gezien zij heel 
verward en suf is.
De eerste rekening van het ziekenvervoer bleef onbe-
taald. Op 7 juni 2012 kreeg betrokkene een eerste 
aanmaning welke betaald diende te worden voor 21 
juni 2012. 
Deze werd betaald doch iets te laat namelijk op 6 juli 
2012.
Nu krijgt zij echter een dwangbevel van de deurwaarder 
voor een totaal van 173,51 euro. Navraag leerde dat dit 
kwam omdat betrokkene de 20 euro aanmaningskosten 
niet betaalde. Betrokkene wist echter niet af van een 
aangetekend schrijven met de bijkomende kosten en 
heeft deze zeker niet bewust weggelaten.
Het dwangbevel vermeld ook dat mijn cliënte haar fac-
tuur pas betaalde op 7 september 2012, wat niet klopt. 
Het rekeninguittreksel toont immers dat de overschrij-
ving reeds gebeurde op 6 juli 2012.
Betrokkene zit op een minimumuitkering en heeft het 
financieel enorm moeilijk met alle ziekenhuisfacturen, 
en andere die nog betaald moeten worden.
Ze beschikt over een leefgeld van 200 euro/maand na 
aftrek van alle kosten. Een extra betaling van 173,51 
euro voor een onbetaald bedrag van 20 euro kan zij 
onmogelijk betalen.
Bemiddeling met de gerechtsdeurwaarder leverde 
niets op.
Ik ben dan ook zo vrij uw dienst te contacteren om 
dit probleem aan te kaarten. Is het mogelijk de vraag 
tot kwijtschelding te bekijken en mij hierover terug te 
contacteren?

Onderzoek:
Omdat de cliënte van verzoekster zich in een heel 
precaire situatie bevindt en omdat dit dwangbevel 
haar situatie alleen maar erger zal maken, bemiddelen 
wij toch bij de deurwaarder. Ondanks onze bemid-
deling blijft de deurwaarder toch bij zijn standpunt. 
Hij ziet geen wettelijke grond en er wordt dus niets 
kwijtgescholden. Er wordt wel een afbetalingsplan 
voorgesteld.

Beoordeling: ongegrond
Ongegrond naar de Brandweer toe maar deurwaarders 
moeten hier ook de wet volgen. Namelijk, zij moeten 
het beslagvrije gedeelte respecteren en moeten ook 
rekening houden met alle andere afbetalingen die 
ondertussen gebeuren.
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er 
niet echt een zorgvuldig onderzoek gebeurde naar de 
'beslagvrije voet' van de inkomsten. We hadden te 
weinig overtuigingsstukken en hebben geen zeggen-
schap over een deurwaarder. Onze bemiddeling was 
te vrijblijvend.
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DEPARTEMENT COMMUNICATIE 
EN PROMOTIE
Dienst Toerisme

Verzoek: 201205-579
Bereikbaarheid Dienst Toerisme.

Vele toeristen zijn het noorden kwijt nu de Dienst 
Toerisme verhuisd is van het Belfort naar het 
Veerleplein. Door de werken aan de Botermarkt is de 
ingang van het oude bureau afgesloten en is het bord 
met het nieuwe adres van dienst Toerisme niet meer 
zichtbaar. Veel toeristen kloppen aan bij diensten in 
de buurt om te vragen waar de dienst Toerisme is. De 
aanduiding naar de nieuwe locatie laat te wensen over.

Onderzoek:
De ombudsvrouw stuurt deze klacht door naar de 
directeur van de Dienst Toerisme. Volgens de Dienst 
Toerisme werden er al heel wat inspanningen geleverd 
om de toeristen naar de nieuwe locatie van de Dienst 
Toerisme te wijzen. Er hangt een verwijsbord met plan-
netje aan de voormalige locatie maar door een onver-
wachte wending van de werken aan de Botermarkt, is 
deze locatie volledig afgesloten zodat ook de affiche 
niet meer zichtbaar is. Er werden affiches uitgehangen 
in de traphallen van het station en er werden 200.000 
kaartjes verdeeld onder de hotels, het station, het 
stadhuis, de kathedraal en de winkels. De Dienst 
Toerisme heeft op voorhand grondig nagedacht over 
welke acties ze zouden ondernemen maar vaak werden 
de acties afgewezen wegens te duur of wegens negatief 
advies van de bevoegde diensten. Maar voor de toerist 
maakt dat zijn rekening niet.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Inventievere bewegwijzering is een uitdaging voor de 
toekomst. Bijvoorbeeld tijdelijke lichtinfo op stadshal? 
Gravensteen? Samenwerking met horeca, taxichauf-
feurs?

Dienst Evenementen en Feesten

actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201205- 537
Stadsloop.

Ik kom terug op mijn bericht van vorig jaar. Zoals u 
ongetwijfeld weet is ook dit weekend de Stadsloop 
doorgegaan.
Inmiddels ben ik verhuisd naar de Sint-Kwintensberg, 
waar de stadsloop in de buurt start (Sint-Amandsstraat). 
Ook dit jaar ben ik 'met de neus op de feiten' gedrukt; 
ik bespaar u de details hoe ik daags voordien ont-
dek dat ik mijn plannen voor 's anderendaags moet 
aanpassen. Ik herhaal dat ik helemaal geen probleem 
heb met stadsactiviteiten allerhande maar het stoot 
me behoorlijk tegen de borst dat de organisatie het 
nalaat de betrokken bewoners ter dege te informeren. 
Met de Student Kick-off is dat bijvoorbeeld piekfijn 
in orde: bij iedereen een A4'tje in de bus met alle 
gevolgen en alternatieven van en voor de buurt. Het 
is dus mogelijk.
De Stad Gent draagt de eindverantwoordelijkheid voor 
activiteiten die zij toelaat op haar grondgebied, de 
voorwaarden die zij hieraan stelt en de controle op de 
naleving ervan. Ik dring er dus bij deze nogmaals op 
aan het nodige te doen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verkeer was toegelaten in 
de Sint-Kwintensberg. Alleen op het moment van de 
start – toen de lopers bergaf liepen – was er (uiteraard) 
geen verkeer mogelijk. Dit voor de beide wedstrijden. 
Op een voorafgaande vergadering met diverse dien-
sten werd beslist dat in deze straat niet gebust moest 
worden. Het zou immers gaan om een kortstondige 
overlast. Volgens de Lokale Politie was een parkeer-
verbod ingesteld in de Sint-Kwintensberg de dag van 
de wedstrijd, vanaf 8.00 uur. Na de controle door de 
politie omstreeks 9.00 uur werd een politielint gespan-
nen om te voorkomen dat opnieuw voertuigen zouden 
parkeren. Volgens de politie kon het verkeer door tot 
14.00 uur, met die beperking dat de Sint-Amandstraat 
afgesloten was vanaf 8.00 uur. Nog volgens de politie 
lag de effectieve hinder - voor de bewoners van de 
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Sint-Kwintensberg - tussen 14.00 uur en 15.30 uur 
(twee passages van lopers).
De politie vestigt er de aandacht op dat voor andere 
parkeerverboden van korte duur de bewoners ook niet 
worden verwittigd. Verder meldt de politie dat in de 
omliggende straten er wel normaal kon worden gepar-
keerd, doch er was door de Stadsloop en een ander 
evenement veel volk in de omgeving. Alleen de bewo-
ners van de Sint-Amandstraat en het Sint-Pietersplein 
werden wel verwittigd gezien de hinder daar de hele 
dag duurde.
Overigens werd de Stadsloop ruim vooraf af in diverse 
media herhaaldelijk aangekondigd, zodat ook buurtbe-
woners via deze kanalen werden geïnformeerd. Het is 
verwonderlijk dat dit verzoeker is ontgaan.

Besluit:
Er werd door de organisator niets gebust in de straten 
waar de Stadsloop voorbijkwam. Men ging ervan uit 
dat bewoners via andere informatiekanalen voldoende 
geïnformeerd werden. Het parkeerverbod werd tijdig 
ingesteld. Het niet toelaten van verkeer was beperkt 
in de tijd.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Alternatief zou zijn: in plaats van te bussen nadars te 
zetten met informatie eraan te hangen.

Dienst Onthaal

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201201-71
Uitschrijven, uitschrijven, 
uitschrijven…

Kan iemand me aub laten weten tot wie ik me kan rich-
ten om me uit te schrijven voor de nieuwsbrieven van 
Stad Gent? Ik geloof dat ik bijna twee jaar bezig ben 
om te laten weten mij geen nieuwsbrief meer te zenden 
(af en toe lukt het voor enkele maanden – maar daarna 
blijf ik ze opnieuw krijgen). Ik heb het even opgezocht 
en heb, gespreid over deze twee jaar, al bijna tien mails 
hiervoor verzonden.

Onderzoek:
Er is duidelijk iets mis gelopen. Er werd overgescha-
keld naar een ander systeem om de nieuwsbrief te ver-

sturen. Daardoor stonden er onderaan de nieuwsbrief 
een hele tijd twee uitschrijflinks. Als je dus uitschreef 
via de ene link, bleef je toch nog geregistreerd in de 
andere mailgroep. Sinds enkele weken is er maar een 
link meer. Verzoeker wordt nu effectief geschrapt van 
de lijst. In de toekomst zal de mailbox die gebruikt 
wordt voor uitschrijvingen vaker gecontroleerd worden 
zodat problemen sneller onderschept worden, maar in 
principe zou het probleem verholpen moeten zijn door 
het schrappen van een link.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Dienst Communicatie

redelijke termijn
vertrouwen
adequate communicatie
Verzoek: 201205-532
Niet betaalde rekening noodopvang.

Ik heb van 7 tot en met 12 januari 2012 voor 36 
mensen onderdak en maaltijden voorzien, toen deze 
door een brand in de Luxemburgstraat op straat 
stonden. Er werd me toen verzekerd (in naam van 
de burgemeester) dat de Stad zou opdraaien voor de 
kosten. Nu blijkt dat de Stad Gent de rekening door-
stuurt naar hun verzekeraar, (of die van het OCMW) 
waar ik uiteraard begrip voor heb. Ik kan echter niet 
akkoord gaan met het feit dat de betaling hierdoor tot 
op heden niet gebeurd is, dit had voor 27 januari 2012 
moeten gebeuren. Zoals ik al schreef aan de Dienst 
Voorlichting is dit de verantwoordelijkheid van de 
Stad Gent, net zoals ik verantwoordelijk ben om mijn 
leveranciers tijdig te betalen.

Onderzoek:
Van de vraag om onderdak te verlenen en wie de reke-
ning zou betalen, bestaat geen schriftelijke communi-
catie. Alles verliep telefonisch tussen de receptioniste 
van verzoeker en de ambtenaar Nood- en interventie-
planning. De Ombudsdienst vraagt zich af of de factuur 
niet eerst door de Stad Gent kan betaald worden en dit 
dan achteraf regelen met de verzekering?
Volgens de ambtenaar Nood- en interventie is het dos-
sier in behandeling bij de Juridische Dienst en is er 
een principieel akkoord om de factuur te betalen. Het 
dossier werd goedgekeurd in het college van 7 juni 
2012 en zal betaald worden via de stadskas. Klager kan 
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akkoord gaan met deze regeling maar vindt het spijtig 
dat dit meer dan 6 maanden moet duren vooraleer de 
factuur betaald wordt.

Beoordeling: gegrond
Het heeft meer dan 6 maanden geduurd vooraleer 
de factuur betaald werd. Het vertrouwen van klager 
werd geschaad door de verwarring wie nu eigenlijk de 
factuur zou betalen: Stad Gent of de verzekering van 
de eigenaar van het gebouw dat uitgebrand was. De 
communicatie naar klager toe kon beter en duidelijker.

Dienst Onthaal - Gentinfo

redelijke termijn
Verzoek: 201205-573
Overkopen.

Gezien de uitbreiding van ons huis gaan we een 
vrij groot aantal meters van onze tuin verliezen. We 
vroegen ons af of wij eventueel niet een aantal meters 
zouden kunnen/mogen overkopen van de gemeente? 
Achter de achterste betonnen panelen ligt 4-5 meter 
grond die geen dienst doet. Er is sowieso een gang 
naar het bureel die achteraan ligt, de bedienden heb-
ben dan nog meer dan plaats genoeg om aan hun 
bureau te geraken. 
Ik vroeg via Gentinfo dat de bevoegde dienst eens zou 
nagaan wat onze eventuele kansen zijn voor zo’n over-
name, en wat de eventuele kostprijs zou zijn. Echter, 
wij zijn nu een drietal weken later en ik ontving nog 
geen reactie.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker daags na zijn 
vraag van Gentinfo een ontvangstmelding ontving. 
Volgens de Dienst Vastgoedbeheer was er echter 
een foutje in het aanmeldingssysteem waardoor de 
vraag bleef hangen. In elk geval neemt de Dienst 
Vastgoedbeheer de vraag op en communiceert verder 
met verzoeker.

Besluit:
Er gebeurde een fout in het aanmeldingssysteem 
maar het is onjuist dat verzoeker geen enkele reac-
tie ontving: hij ontving een ontvangstmelding van 
Geninfo maar nog geen verder nieuws van de Dienst 
Vastgoedbeheer.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoeker ontving alleen een ontvangstmelding van 
Gentinfo, maar de Dienst Vastgoedbeheer kreeg de 
vraag niet door van Gentinfo.

Aanbeveling:
Kijk na of dat soort foutje zich niet meer kan voordien 
en of er in het meldingssysteem nog geen verzoeken 
zijn blijven liggen.
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Bibliotheek

zorgvuldigheid - procedure
consequent handelen
Verzoek: 201201-49
Boek teruggevonden.

In november ontleende ik een boek uit de stadsbiblio-
theek. Helaas, tijdens mijn vliegtuigreis op 27 novem-
ber 2011 heb ik dit boek verloren. Op 28 november 
ben ik dit gaan melden in de stadsbibliotheek. Ik had 
toen bij de luchtvaartmaatschappij reeds opgevraagd 
om alsnog na te kijken of iemand dit boek gevonden 
heeft, maar geloofde toen niet echt in mijn kansen.
De mevrouw aan de balie van de stadsbibliotheek 
vertelde mij dat ik op dat moment een regeling met de 
bibliotheek kon treffen en wanneer ik alsnog het boek 
zou terugvinden het geld terug kon krijgen. Ze wees 
mij erop dat ik de bon moest bijhouden wat ik dan 
ook gedaan heb. Aangezien ik geen boetes wou beta-
len (om te lang te ontlenen) ben ik hierop ingegaan. 
Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij (weliswaar 
via een omweg) het boek naar mijn thuisadres terug-
gestuurd. Een week geleden ben ik teruggegaan met 
mijn verhaal + boek + bon van de stadsbibliotheek. 
Daar vertelde de beambte mij dat het niet mogelijk was 
om het betaalde bedrag terug te geven?!
Ik vind dit uiterst merkwaardig. Ik heb de bon speciaal 
bijgehouden om alsnog de kans te behouden om het 
boek terug te brengen. Op de bon staat er trouwens 
vermeld: "bon (terug)betalingen". Ik was bovendien 
nooit op de regeling ingegaan op 28 november, want ik 
had toen nog een kans dat ik het boek zou terugvinden/
krijgen via de luchtvaartmaatschappij. Het boek is nog 
in de staat waarin ik het heb ontleend en het was nooit 
mijn intentie om dit boek te kopen. Ik stel mij dan ook 
ernstige vragen bij deze gang van zaken. Ik heb op 
elk moment als een goede burger de regels van de 
stadsbibliotheek proberen te volgen! U moet begrijpen 
dat, in tijden van steeds stijgende rekeningen (energie, 
verzekeringen, water, etc.), dergelijke extra kosten te 
vermijden zijn. Ik ben dan ook meer dan bereid om het 
boek in goede staat terug te geven!
Ik vraag u om dit nogmaals te bekijken en alsnog een 
regeling te treffen.

Onderzoek:
De Bibliotheek betaalt inderdaad geen boeken terug 
omdat daar geen budget voor is. Het geld van boetes 
gaat namelijk niet naar de Bibliotheek zelf en die kan 
dus ook niet zomaar over dat geld beschikken. Vroeger 
gebeurden terugbetalingen wel nog via het wisselgeld 
uit de kassa, maar sinds enkele jaren dus niet meer. 
Misschien ontstond er daardoor een misverstand of 
werd er verkeerdelijk geïnformeerd. Bovendien staat 
er op de bon het woord '(terug)betalingen'. Omdat 
het boek echter in goede staat is en omdat verzoeker 
duidelijk kosten nog moeite spaarde om het boek te 
recupereren, beslist de Bibliotheek om uitzonderlijk 
toch terug te betalen. De aanvraag moet echter gebeu-
ren via de boekhouding en moet een lange procedure 
doorlopen. Het kan dus enkele maanden duren voor 
verzoeker zijn geld terug heeft.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
In eerste instantie werd verzoeker voorgehouden dat 
hij zijn geld terug kon krijgen, maar die informatie 
strookte niet met de procedure die gevolgd moet wor-
den. De Bibliotheek corrigeert dit.

Aanbeveling:
Herbekijk de tekst op de bon. Communiceer duidelijk 
en kom beloftes na. Maak terugbetaling van dergelijke 
kleine bedragen eenvoudiger en dus vlugger.

Sportdienst

Verzoek: 201206-648
Drukke Blaarmeersen.

De Blaarmeersen is een fantastische plek in Gent. 
Het concept is geweldig… Jong en oud, arm en rijk 
kunnen er gratis genieten van een dagje zon, sporten, 
zwemmen, kortom: genieten. Kinderen kunnen er met 
vriendjes ongestoord en veilig spelen… Dat was toch 
zo… dachten we…Op pinkstermaandag wou ons 
dochter haar feestje voor haar 11 jaar absoluut vieren 
op de Blaarmeersen.
De ongelooflijke toestroom, de onwaarschijnlijke file 
deed ons twijfelen om binnen te rijden… maar kin-
dertranen zijn ontwapenend… Dus dan toch op zoek 

Hoofdstuk 4 -  Departement  Cultuur en Sport



111Hoofdstuk 4 -  Departement  Cultuur en Sport

gegaan naar een plek op het strand rechtover de glijba-
nen…Wat we daar zagen was hallucinant…
Barbecueënde families die zakken vol wijnflessen, 
cava, halve liters bier meester maken… Overal groe-
pen jongeren of ouderen die drinken, roken en die 
al het afval laten slingeren… Rokende jongeren 
gooien ongegeneerd hun brandende peuken rond 
terwijl blootvoetse kinderen elkaar niets vermoedend 
achtervolgen… De geur van wiet hangt er tussen 
de bomen… Alsook dealende jongeren…Is dit de 
bedoeling van de Blaarmeersen? Ik vrees dat één van 
de mooiste sociale, Gentse initiatieven ten onder gaat 
aan zijn eigen succes… Maar vooral er is er niemand 
om regels of een gedragscode te laten respecteren…
Er was die dag géén controle, het aanwezige personeel 
was met veel te weinig om de volkstoestroom een 
beetje onder controle te hebben. De man die de EHBO 
moest verzorgen stond er gewoon alleen voor… Met 
rondslingerende blikjes en glas dat er kapot ligt, zijn 
kwetsuren snel gebeurd…Het is wachten tot dit uit de 
hand loopt…

Onderzoek:
We geven het signaal door aan de beheerder van de 
Blaarmeersen.

Beoordeling: geen oordeel

klachtenmanagement
fair play
Verzoek: 201212- 1336
Sporthal niet gebruiksklaar.

Op zaterdag 16 april 2011 kwamen wij aan in de sport-
hal Tolhuis en was deze niet gebruiksklaar omwille van 
een feest de dag voordien. De vloer lag nog vol met 
tapijten en er hing een delicate luster in het midden 
van het plein.
De vrouwelijke medewerkster die op dat moment op 
dienst stond, vertelde ons dat ze de reservatie zou 
laten annuleren.
Op de factuur staat die dag wel gefactureerd. Ik heb 
het er moeilijk mee om dit te betalen, aangezien wij 
niet in de mogelijkheid waren om te sporten. Ik vroeg 
daarom om mij een nieuwe factuur te sturen zonder 16 
april 2011 te factureren. Op mijn mails werd echter niet 
meer gereageerd. Op 20 november 2012 ontving ik een 
duplicaat van de factuur in de brievenbus. Bovenaan 
stond op de brief: "duplicaat uitgereikt op vraag van 

de klant ter vervanging van originele verloren gegane 
factuur". Recent heb ik geen enkele vraag gesteld in 
verband met deze factuur, al zeker geen duplicaat van 
de originele factuur. Ik heb in mei 2011 gevraagd om 
de factuur aan te passen, zodat ik het correcte bedrag 
kan betalen. Vanuit de Sportdienst krijg ik echter geen 
gehoor.

Onderzoek:
In 2011 was er tussen verzoekster en de Sportdienst 
mailverkeer, maar na haar e-mail van 8 juni 2011 
kwam er geen reactie meer. Pas met het duplicaat van 
de factuur op 20 november 2012 wordt de zaak weer 
opgerakeld.
Verzoekster kan ons een tamelijk gedetailleerd verslag 
geven van de situatie toen, maar de Sportdienst blijft 
erbij dat zij in hun registratie geen aanwijzingen vinden 
om de factuur te crediteren. De dag voor verzoek-
ster en het uur na verzoekster werd de zaal namelijk 
gebruikt en de zaalbeheerder noteerde dat er tijdens 
de verhuring van de zaal aan verzoekster twee mensen 
aanwezig waren.
Op ons aandringen stemmen ze er echter mee in om de 
2,50 euro te crediteren. 
Uiteindelijk is het ondertussen al meer dan anderhalf 
geleden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er blijft discussie over wat er nu juist aan de hand was, 
maar de Sportdienst kiest voor een klantvriendelijke 
oplossing. We kunnen niet oordelen hierover.
Op de e-mail van verzoekster werd plotseling niet meer 
gereageerd. Dat deel is dus wel gegrond.

Dienst Monumentenzorg en 
Architectuur

billijkheid
Verzoek: 201206 - 693
Renovatiepremie plus intrest.

Ik heb een twaalftal jaren geleden een renovatiepremie 
gekregen voor een merkwaardig pand, uw dienst is 
toen nog tussengekomen omdat het dossier maar niet 
van de grond kwam. We hebben die premie uiteindelijk 
gekregen en ook werd het reglement aangepast zoals 
in de brief van de ombudsdienst werd meegedeeld.
In het oude reglement stond duidelijk dat we de premie 
moesten teruggeven met wettelijke intrest en dit voor 
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de hele periode en cumulatief wanneer we binnen de 
15 jaar het pand zouden verlaten. (Dat is een aantal 
jaren maar liefst 7 procent. Pas recent is dat 3,5 pro-
cent.) Dit alles om speculatie tegen te gaan.
Maar we kregen ondertussen drie kinderen en het 
pand was te klein geworden. We hebben het dus na 
12 of 13 jaar (?) verkocht. We gingen er wel vanuit 
dat we de premie moesten terugbetalen. Toen we de 
premie kregen, hadden we met de notaris een contract 
ondertekend met de Stad.
Nergens in dit contract stond echter dat we cumula-
tieve intresten moesten betalen en dit over 13 jaar dat 
we er gewoond hebben!
Wie dus speculeert en het na twee jaar verkoopt is 
eigenlijk veel beter af. Vandaag is het reglement veran-
derd en moet wie vroeger weggaat geen intresten meer 
betalen. Bovendien is die som dus erg groot als je 7 
procent rekent en dan nog cumulatief. Wat ik vind is: 
waarom laat men ons de intrest niet betalen op de jaren 
dat we er niet gewoond hebben? Dat we de premie 
moeten terugbetalen spreekt vanzelf, maar we vinden 
de rest erg onrechtvaardig en ook niet meer strokend 
met het doel van de premie, namelijk speculanten 
weghouden. En dan is er nog het grote verschil met 
het huidige reglement.
En waarom is een notariële akte hier niet doorslag-
gevend? Als het reglement doorslaggevend is, waarom 
moesten we dan nog een akte ondertekenen?
Tot nu toe zegt men ons: het is onrechtvaardig, maar 
we moeten het toenmalige reglement toepassen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoekster niet alleen is 
met haar klacht en dat er ook op eerstelijn verschillen-
de klachten van burgers waren die het niet eens waren 
met de, wat ze noemden ongelijke behandeling tussen 
zij die vielen onder de regelgeving van 1990 (die 
gebaseerd was op die van 1978) en zij die vielen onder 
die van 2003. En ze spraken over onredelijke eisen: 7 
procent op het aantal jaren dat men er woonde.
Ook al was de bedoeling om speculaties uit te sluiten: 
wie het pand met een premie opknapte en onmiddellijk 
daarna met winst verkocht die moest minder intrest en 
onderhoudskosten betalen dan wie er in bleef wonen 
en na verloop van tijd bijvoorbeeld toch moest verhui-
zen omdat het gezin over een periode van bijvoorbeeld 
14 jaar aanzienlijk was uitgebreid…
En inderdaad: een wettelijke intrest van 7 procent 
komt vandaag als woekerintrest over… en dan nog op 
een premie die eveneens moet worden terugbetaald. 
Kortom, ook al was de premie in eerste instantie 
bedoeld als stimulans om het merkwaardige van een 

pand in stand te houden; op langere termijn bleek het 
voor sommigen een vergiftigd geschenk.
Anderzijds is het argument van de Juridische Dienst 
en die blijft hierbij: men wist op voorhand waar men 
aan begon, de voorwaarden waren duidelijk en een 
overheid heeft het recht om nieuwe regels in het leven 
te roepen die verschillen van de vorige.
Ook de ombudsvrouw volgt gedeeltelijk het standpunt 
van de Juridische Dienst: een overheid heeft zeker 
het recht om nieuwe regels in te roepen die afwijken 
van de vorige. Maar niemand kan ontkennen dat er 
sinds het installeren van een nieuwe regel in 2003 
een onderscheid tussen burgers was ontstaan omtrent 
eenzelfde premie. Namelijk zij die nog vielen onder de 
regelgeving van 1990 en zij die moeten voldoen aan de 
gunstiger regeling van 2003.
Dit onderscheid kan, maar als een overheid dit wenst 
aan te houden, moet ze dit wel motiveren waarom ze 
dit wenst te doen, zo niet is er sprake van een onge-
oorloofde ongelijkheid (discriminatie?).
Die motivering moet bovendien in 2003 bij de voor-
bereiding en voorlegging van de goedkeuring door 
de gemeenteraad duidelijk zijn opgesteld, redelijk zijn 
en correct. Die motivering is niet gebleken uit ons 
onderzoek.
De ombudsvrouw is dus van mening dat hier dus 
sprake is van een ongeoorloofde ongelijkheid, van 
discriminatie waarbij een groepje burgers benadeeld 
wordt tegenover een andere groep.
Bovendien blijkt uit de communicatie dat er rond 2003 
ook werd gecommuniceerd dat de nieuwe regels van 
2003 de oude zouden vervangen….en dat wie na 2003 
zou verkopen automatisch onder de nieuwe regelge-
ving ging vallen, wat niet correct was omdat de regel-
geving van 2003 geen overgangsregeling voorzag.
Voorts merken we op dat voor een bijna gelijkaardige 
renovatiepremie (maar niet voor merkwaardige pan-
den) er wel een terugbetaling kon voorzien worden 
binnen de bestaande regelgeving en dat dit ook is 
gebeurd in 2003 voor ruim 200 burgers.
Het is verwonderlijk dat regelgeving over vergelijkbare 
premies, maar die vallen onder verschillende depar-
tementen en schepenen, zoveel verschillen vertonen 
waardoor dergelijke ongelijke behandelingen mogelijk 
zijn.

Opvolging: 
In maart 2013 was dit dossier nog niet besproken op 
het politiek overleg. Wordt vervolgd. 
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Beoordeling: gegrond
Er is niet gemotiveerd waarom onderscheid is aange-
houden tussen de burgers in periode 2003-2012

Aanbeveling:
Dienst Monumentenzorg en Architectuur:
Hef zo vlug mogelijk die ongelijke behandeling op 
door een rechtzetting en onze aanbeveling is dan ook: 
voor alle betrokken burgers die tussen 2003 en 2012 
vervroegd hun woning hebben verkocht de reeds 
betaalde intresten terug te betalen als compensatie 
voor de ongelijke behandeling. Eventueel kan ook 
overwogen worden om dit te herbekijken voor al wie 
onder de regelgeving van 1990 valt (dus van 1990 
tot 2003).

Juridische Dienst en Kennisbeheer:
Maak stadsbrede reglementen over gelijkaardige pre-
mies op zodat burgers in gelijkaardige omstandighe-
den rechtvaardiger worden behandeld.
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DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT

Dienst Bouwprojecten

redelijke termijn
Verzoek: 201201-38
Wet Laruelle.

In januari 2008 werd aan de Stad via een aangetekend 
schrijven, de vraag gesteld om een aantal bestaande 
contracten om te zetten naar de BVBA conform wet 
Laruelle. In januari 2009 werd aan stad per brief, 
opnieuw de vraag gesteld om een aantal bestaande 
contracten om te zetten naar de BVBA conform wet 
Laruelle. De voorstellen per contract werden dan 
eveneens overgemaakt. In november 2009 werd aan 
Stad per mail, opnieuw de vraag gesteld om een aan-
tal bestaande contracten om te zetten naar de BVBA 
conform wet Laruelle met nogmaals de voorstellen per 
contract. Het gaat om vijf contracten. 
Er werd ons medegedeeld dat de Juridische Dienst 
van de Stad Gent geen bezwaren maakte en enkel 
een Collegebeslissing diende opgemaakt te worden. 
We hebben verschillende keren aangedrongen. Tot 
op heden blijft elke reactie uit. Ondertussen zijn de 
bovenvermelde projecten inmiddels uitgevoerd.  
Het kan toch niet zijn dat de Stad Gent deze vraag naast 
zich neerlegt, terwijl de vennootschap onder de wet 
Laruelle valt en als rechtspersoon intussen optreedt. 
De wet Laruelle laat net toe om de persoon in kwestie 
te beschermen. Met de opmerking dat de vraag te laat 
komt, nemen we geen genoegen. Met deze mail willen 
wij ons probleem aankaarten, daar wij graag eindelijk 
de schriftelijke bevestiging van de omzetting zouden 
krijgen, de vraag werd duidelijk gesteld in 2008, 
nog voor de werken zijn aanbesteed en aangevangen 
werden.

Onderzoek:
Het blijkt voor ons al een hele klus om uit te maken wie 
nu, na drie jaar, met dit dossier bezig is. Aanvankelijk 
gingen we ervan uit dat de Dienst Bouwprojecten van 
het Departement Facility Management hiermee bezig 
was, maar blijkt dat wij de Dienst Aankoopbeheer 
van hetzelfde departement moeten aanschrijven. Wij 
nemen in januari contact op met de dienst. Ondanks 
enkele herinneringen hebben wij in mei nog altijd 
geen enkele reactie van de betrokken dienst. Ook de 
architecten hebben geen nieuws ontvangen. Wij blij-

ven ook verder de Dienst Bouwprojecten aanschrijven 
want de architecten hebben gewerkt voor de gebouwen 
van de Stad. Wij krijgen ook geen uitleg waarom het 
zolang duurt eer een antwoord ten gronde kan gegeven 
worden. Blijkt dat het hele dossier niet meer behandeld 
wordt door de oorspronkelijke dossierverantwoorde-
lijke van de Dienst. In feite wordt deze zaak al een hele 
tijd niet meer opgevolgd. 
Uiteindelijk wordt, na ons voortdurend aandringen, 
de afhandeling van deze zaak toevertrouwd aan een 
verantwoordelijke van de Dienst Aankoopbeheer, die 
zich inzet om eindelijk, na vier jaar, de omzetting van 
de contracten te verwezenlijken. Blijkbaar gaat dit 
gepaard met heel wat opzoekingswerken en het duurt 
nog enkele maanden voor de zaak geklaard is. De hele 
afwikkeling heeft heel wat geduld gevraagd van het 
architectenbureau. Hun klacht is dan ook volkomen 
gegrond.

Beoordeling: gegrond
Er is in de opvolging van dit dossier heel wat fout 
gegaan waardoor de afhandeling meer dan drie jaar 
geduurd heeft.
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DEPARTEMENT HR

Dienst Rekrutering en Selectie

zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
adequate communicatie
Verzoek: 201206-635
Onvoldoende werkervaring.

Ik kreeg vandaag telefoon van een medewerker van de 
cel Rekrutering Stad Gent in verband met de gewei-
gerde deelname aan selectieproeven.
Naar aanleiding van de meer beknopte mail die ik 
stuurde ter attentie van een andere medewerker (om 
aan te tonen dat ik wel relevante werkervaring heb), 
bevestigde hij dit standpunt nu, maar volgens de 
medewerker was ik niet uitgebreid genoeg in mijn cv 
en is het nu te laat omdat de eerste proef al is gestart 
(of zijn de eerste kandidaten reeds uitgenodigd/ de 
selecties staan in ieder geval nog niet ver).
Ik vind zijn mening over mijn cv niet terecht: zo staat er 
1 jaar werkervaring bij een vakbond op (doelgroepen-
werking). Nu ga ik er van uit dat iemand die een beetje 
thuis is in de Gentse sociale kaart, een beeld heeft van 
wie de leden/klanten zijn van die vakbond en het voor 
zich spreekt dat men daar dagelijks werkt met mensen 
die allesbehalve aan de top zitten qua inkomen, qua 
levensomstandigheden enzovoort. Het is bovendien 
een mix van Belgen, nieuwkomers, tweede of derde 
generatie migranten enzovoort. Dit kan ik onmogelijk 
allemaal in een cv zetten.
Eerder kreeg ik van de RVA-consulent te horen dat ik 
zo beknopt mogelijk moet zijn. Nog in mijn cv staat 
5 jaar ‘freelance’ journalistiek werk vermeld, met veel 
reizen in Oost- en West-Europa, Balkan. Ik heb daar 
niet aan het strand gelegen toch? Waarom vragen ze 
bij twijfel bijvoorbeeld mijn reportages niet op? Dan 
zouden ze zien dat het echt over de lokale bevolking 
ging. Twee jaar werken in een internationaal team bij 
Thallys. Samengewerkt met collega's die katholiek, 
moslim, vrijzinnig, hindoe zijn.
Kan u nog iets voor mij doen, opdat ik de proeven 
alsnog kan meedoen? De cel selectie schuift de fout 
naar mij ("niet goed gecommuniceerd"), maar ik zie het 
eerder als een gedeelde verantwoordelijkheid. En nu 
ze zelf in de bijkomende mail zien dat het niet terecht 
is, hebben ze er geen oren naar om mij nog een kans 
te geven. En dan gaat het nog om een sociale functie. 
Gaan zij dan ook zo rigide te werk met hun doelgroep? 
Kan ik nog iets ondernemen?

Onderzoek:
Ook wij komen tot de conclusie dat verzoekster niet 
voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden, 
maar we stellen toch vast dat sommige voorwaarden 
tamelijk veel ruimte tot interpretatie laten. Wanneer is 
ervaring relevant of niet?
We merken ook dat er in de communicatie met ver-
zoekster eigenlijk geen echte (schriftelijke) motivering 
wordt gegeven waarom ze niet voldoet. De Dienst 
Rekrutering en Selectie zou wel meegedeeld hebben 
dat het cv niet duidelijk genoeg was, waardoor ver-
zoekster focuste op de vorm van haar cv. Maar eigen-
lijk voldoet ze inhoudelijk niet aan de voorwaarden. De 
manier waarop haar cv opgesteld is, zal daar niets aan 
veranderen. De Dienst Rekrutering en Selectie zou hier 
toch ook duidelijk over moeten zijn.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De genomen beslissing is volgens ons terecht. De 
voorwaarden lieten echter ruimte tot interpretatie en 
ook de motivering van de beslissing was niet echt 
duidelijk. De communicatie voor- en achteraf kon 
zeker beter.

Aanbeveling:
Maak voorwaarden in een vacature heel duidelijk. 
Desnoods met een aantal voorbeelden.
Als iemand niet mag deelnemen aan de selectie-
proeven, geef dan ook een duidelijke (schriftelijke) 
motivering.

adequate communicatie
Verzoek: 201208-845
Mislukte sollicitatie.

In de loop van de maand juni heb ik gesolliciteerd 
voor de functie van directeur historische gebouwen 
van de Stad Gent. Ik heb voor de gestelde einddatum 
de gevraagde gegevens opgeladen in het geautomati-
seerde systeem van de Stad, gebruik makend van een 
wizzard die begon met het aanklikken van de link 'sol-
liciteren voor deze functie', en eindigde met de mede-
deling dat mijn gegevens succesvol waren opgeladen.
Toen ik na verloop van tijd informeerde naar een 
stand van zaken, kreeg ik tot mijn verbazing te horen 
dat mijn kandidatuur niet was weerhouden. Blijkbaar 
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was in het doorlopen van de wizzard één en ander 
fout gelopen, en hoewel mijn gegevens tijdig waren 
opgeladen, ik aan alle selectievoorwaarden voldoe en 
bij mijn sollicitatie een brief zat die aangaf dat ik voor 
deze functie solliciteerde, werd ik toch niet toegelaten 
tot de selectie.
De Stad Gent in het algemeen, en de personeelsdienst 
in het bijzonder heeft mij in deze meer dan onheus 
behandeld. Door onvolkomenheden in de informatica, 
onachtzaamheid van medewerkers, is mijn kandidatuur 
over het hoofd gezien. De personeelsdienst probeert 
deze fout recht te zetten door hardnekkig op zoek te 
gaan naar fouten die ik zou gemaakt hebben. Tijdens 
het doorlopen van de wizzard kreeg ik de medede-
ling dat mijn gegevens al geregistreerd waren in het 
systeem. Volgens uw medewerkers geeft een derge-
lijke mededeling duidelijk aan dat mijn gegevens niet 
gekoppeld waren aan de betrokken functie. Volgens 
de medewerkers van de personeelsdienst van de Stad 
Gent is het normaal dat ik de mededeling krijg dat 
mijn gegevens succesvol zijn opgeladen, maar toch 
niet mag deelnemen aan de selectie voor de functie 
waarvoor ik solliciteerde, ook al is dat expliciet aange-
geven in de bijgevoegde sollicitatiebrief. Post factum 
werd het foutloos doorlopen van een misleidend 
parcours toegevoegd als selectiecriterium. Het spreekt 
vanzelf dat de medewerkers bepaalde regels moeten 
volgen. Mijn ervaring elke dag leert mij echter dat er 
een hemelsbreed verschil bestaat tussen de correcte 
toepassing van regels en kommaneukerij. Tussen alge-
mene regels, en regels die à la tête du client worden 
ingevoerd.
Voor mij is het jammer dat ik niet kan deelnemen 
aan een selectieprocedure voor een job die ik graag 
had gedaan. Voor de Stad Gent is het jammer, dat 
een potentieel valabele kandidaat zelfs niet gescreend 
wordt. Voor de Stad Gent is het jammer dat haar 
administratie zich verstopt achter een ondoorzichtig 
en misleidend computersysteem, en meer energie 
besteedt aan het uitsluiten van kandidaten dan aan de 
zoektocht naar geschikte medewerkers.
Ik wens geen (negatieve) energie te steken in een 
klacht bij het agentschap binnenlandse zaken. Deze 
demarche zou enkel vervelend zijn voor derden, die 
in deze geen betrokken partij zijn. Bovendien is voor 
mij - zelfs indien ik gelijk zou krijgen - elke kans op 
een objectieve selectie door uw diensten onmogelijk 
gemaakt.
Kan u er voor zorgen dat sollicitanten bij de Stad Gent 
in de toekomst wel op een correcte manier worden 
behandeld? Kan u ervoor zorgen dat de dubbelzinnig-
heden in het informaticasysteem worden weggewerkt? 

Kan u de medewerkers van de personeelsdienst de 
opdracht geven om al mijn gegevens uit hun databe-
standen te wissen?
Ik wens u alle succes toe in uw zoektocht naar een 
directeur historische gebouwen.

Onderzoek:
Verzoeker registreerde zich op 19 juni 2012 (de 
uiterste inschrijfdatum) in het sollicitantenbestand als 
spontane sollicitant. Vanuit het systeem kreeg hij een 
.automatische melding dat hij zijn sollicitatie voor de 
specifieke vacature voor directeur Historische Huizen 
nog moest vervolledigen en verzenden. De dienst zegt 
dat elke kandidaat formeel zijn sollicitatie moet verzen-
den en volgens de richtlijnen die opgegeven worden 
zoniet ontstaat er rechtsonzekerheid en ongelijke 
behandeling tussen de kandidaten. 
Verzoeker heeft deze melding nl. dat hij zijn sollicitatie 
nog niet definitief had verzonden ook gekregen, want 
hij bezorgt ze ons zelf als bijlage. Die melding is 
volgens ons duidelijk: de sollicitatie is niet volledig en 
moet voor de uiterste inschrijfdatum nog aangevuld 
én verzonden worden. Het valt op dat de sollicitant op 
deze mail niet meer reageert tenzij geruime tijd later. 
Aangezien hij zijn sollicitatie op de laatste dag dat 
het nog kon heeft ingevuld is het mogelijk dat hij die 
mail 'te laat’ heeft opgemerkt? Op onze vraag of hij die 
mail dan niet tijdig  heeft gelezen komt een onduidelijk 
antwoord.
Omdat een en ander niet duidelijk is voor de ombuds-
vrouw gaat ze zelf ter plaatse bij de dienst en test een 
sollicitatie uit.  En komt tot de conclusie dat de te 
volgens richtlijnen duidelijk zijn ook voor iemand die 
voor de eerste  keer met de computer solliciteert. Ook 
het niet opnemen in het algemeen bestand kon aange-
vraagd worden maar moest tijdig worden aangevinkt 
worden. Er volgt ook een verwittiging per mail mocht 
de laatste stap niet gezet worden nl. het doorsturen van 
de definitieve sollicitatie (na overlezen en controle cfr. 
belastingbrief…) wat klantvriendelijk is.
Alle sollicitanten die per computer solliciteren krijgen 
dezelfde richtlijnen en worden op dezelfde manier 
behandeld.
Klager is van mening dat de analyse door de ombuds-
vrouw gebaseerd is op een reconstructie die 'onder 
collega's was gemaakt zonder de input van de enige 
persoon die heeft meegemaakt wat er is gebeurd. 
Juridisch is deze reconstructie van weinig waarde 
volgens klager wegens niet tegensprekelijk Ook in de 
zoektocht naar een verbeterde versie is deze recon-
structie ook van weinig waarde wegens gebrek aan 
externe en frisse kijk binnen het systeem".

Hoofdstuk 4 -  Departement  HR
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Een ombudsvrouw werkt op woord en wederwoord 
en werkt onafhankelijk zowel van de burger als van 
de dienst maar tracht wel in de behandeling van de 
klacht uit te zoeken hoe een systeem in de praktijk 
werkt  om eventueel aanbevelingen te doen. Ze stelt 
zich niet in plaats van een rechter of een advocaat. 
Kortom de opmerking dat de "reconstructie" geen 
juridische betekenis heeft daar is ze het volledig mee 
eens. Het gaat immers ook niet om een reconstructie 
wel  om een poging om te begrijpen hoe het systeem 
werkt. Daarnaast toetst ze de klacht aan de ombuds-
criteria (in dit geval gelijke behandeling, duidelijke 
communicatie, klant- en gebruiksvriendelijkheid). De 
opmerking van de burger dat er zijn sollicitatiebrief na 
6 weken nog niet gelezen was en dat daar volgens hem 
de oorzaak en oplossing ligt van het probleem  kan ze 
niet bijtreden omdat voor de dienst zijn sollicitatiebrief 
nooit is aangekomen omdat ie nooit definitief elek-
tronisch verstuurd is geworden, zoals gevraagd. Een 
eerste versie is aangekomen , de definitieve heeft hij 
nooit verstuurd. De andere kandidaten hebben die wel 
verstuurd. Het spreekt vanzelf dat klager ook per brief 
had kunnen solliciteren binnen de vooropgestelde 
termijn. En dan had hij ook voor het bewijs moeten 
zorgen, mocht er discussie zijn, dat zijn sollicitatie 
tijdig was opgestuurd.

Beoordeling: ongegrond
De communicatie was duidelijk en verzoeker heeft zijn 
sollicitatie nooit formeel ingediend. Hij werd terecht en 
correct uitgesloten van de selectieproeven.

Aanbeveling: 
Wanneer een sollicitant slechts 1 keer een sollicitatie 
elektronisch binnen stuurt (voorlopige sollicitatie)  en 
zich zoals deze sollicitant de procedure niet volgt en na 
controle en overlezen van zijn sollicitatieformulier niet 
de definitieve versie doorstuurt uit te zoeken of: 
-  er kan  overwogen worden  om  de mail die hij 
 nu al  krijgt om hem of haar te melden dat 
 de definitieve versie nog moet worden 
 doorgestuurd toch meteen ook  duidelijk te 
 maken dat als de definitieve versie niet 
 wordt doorgestuurd de sollicitatie ook niet 
 in aanmerking wordt genomen omdat u er 
 dan vanuit gaat dat de sollicitatie niet is gebeurd.
-  er kan overwogen worden :  als er geen 
 definitieve versie wordt gestuurd dan auto-
 matisch de eerste versie als sollicitatie te 
 aanvaarden en dit per mail mee te delen?
De Dienst Rekrutering en Selectie zegt dat zij een sol-
licitatie niet zomaar als iets vrijblijvend beschouwen 
en dat er daarom ook verwacht wordt dat de sollicitant 

er bewust voor kiest om zijn sollicitatie formeel in te 
dienen door actief de knop 'sollicitatie verzenden' aan 
te klikken.
Verzoeker heeft dit echter niet gedaan. Daardoor kan 
hij ook niet meer deelnemen aan de selectieproeven 
omdat dan de rechtszekerheid van andere kandidaten, 
die hun sollicitatie wel correct en formeel hebben 
ingediend, geschaad zou worden.
Het gaat hier om een objectief criterium dat ook dui-
delijk wordt gepresenteerd. Verzoeker zelf was gewoon 
onzorgvuldig in zijn sollicitatie waardoor hij niet meer 
kan deelnemen aan de selectieproeven.
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DEPARTEMENT MILIEU, GROEN 
EN GEZONDHEID

Dienst Milieutoezicht

Verzoek: 201204-429
Boten.

Kan de Stad a.u.b. de grote toeristenboten namelijk 
die overdekt zijn met glas niet verplichten hun draai te 
nemen aan het Arca-theater vijftig meter verder. Daar 
hebben ze een zwaaikom, maar uit winstbejag om 
rap weer te zijn draaien ze net voor mijn huis met het 
gevolg: grote stank in mijn tuin maar vooral uitkolving 
van mijn oevermuur. Ik heb al kosten moeten doen om 
die muur te herstellen. Ik heb het hun al gevraagd maar 
ze vegen er hun voeten aan.
Afgaande op de stank vraag ik me af met welke ener-
giebron die boten zich voortbewegen. Misschien moet 
Milieudienst dit eens inspecteren. Volgens mij moet 
dit toch gereglementeerd zijn. Van die kleine bootjes 
heb ik geen last, die draaien zich verder. Ik klaag ook 
niet over de microfoons. Bij anderen weergalmt dat 
, maar ik moet wel lachen met wat ze op die boten 
vertellen. Zo heb ik eens gehoord dat zelfs Adolf Hitler 
er zou gezeten hebben, jawadde. Ik ken hun rootje 
ondertussen vanbuiten. Maar goed, ik neem dat erbij. 
Zo schadelijk is dat niet, maar die stank en de oever-
beschadiging is een ander paar mouwen en vooral er 
is een eenvoudige oplossing. We eten bio, rijden zo 
weinig mogelijk met de auto en dan komt ge dat tegen.
Kan a.u.b. eens iemand van de Stad die uitbaters dui-
delijk maken dat een beetje respect voor elkaar deze 
klacht en vooral de schade zou kunnen voorkomen?

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door Dienst Milieutoe-
zicht

Beoordeling: geen oordeel

Milieudienst

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201209-904
Subsidie elektrische fiets.

Ik val naast de subsidie voor een elektrische fiets 
voor mijn man want het geld is op. Ik ben daarover 
zeer bedroefd want ik ben slecht te been en ik heb 
nog veel andere onkosten. Maar waar ik vooral over 
gefrustreerd ben: ik heb per ongeluk mijn bestelbon 
opgestuurd begin juli en de dienst is zo vriendelijk 
geweest om mij te verwittigen en ik heb onmiddellijk 
op 13 juli mijn factuur afgegeven op het stadhuis. Ik 
weet dus niet wanneer men mijn factuur naar de dienst 
heeft gestuurd. En nu ben ik ervan overtuigd dat ik 
mijn premie nog zou gekregen hebben als men dat de 
13de of de maandag daarop zou hebben doorgestuurd. 
Want ik vrees dat door de Gentse feesten een en ander 
is blijven liggen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker het document 
afgaf aan de balie in het stadhuis op 13 juli. Verzoeker 
kon zich nog heel goed herinneren hoe laat dat was 
en hoe de baliebediende eruitzag. Deze beschrijving 
is zo precies dat er niet kan worden getwijfeld aan 
deze versie. De bediende herinnert zich dat niet meer. 
In elk geval werd aan de balie de juiste procedure niet 
gevolgd; het stuk dat burger afgaf werd immers niet 
afgestempeld en ingeschreven in een boek. Er kan 
evenmin worden verklaard waarom het document pas 
veel later dan afgiftedag in de Milieudienst is aangeko-
men, namelijk op 6 augustus terwijl op 1 augustus het 
krediet voor deze subsidies opgebruikt was. Overigens 
voldeed de aanvraag aan de voorwaarden om de pre-
mie te mogen ontvangen.

Opvolging:
Er volgen nog 2 identieke klachten in verband met 
een andere premie, ook hier ging het om dezelfde 
medewerker.

Beoordeling: gegrond.
Burger heeft recht op een premie. Er volgt compen-
satie.
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Aanbeveling:
Geeft altijd proactief een ontvangstmelding af als het 
om aanvragen van premies, subsidies of aanbestedin-
gen gaat (kortom als er geld mee gemoeid is).
Zet de juiste man of vrouw op de juiste plaats.

professionaliteit
Verzoek: 201209-942
Premie elektrische fiets.

30 Juni heb ik een subsidieaanvraag ingediend voor 
de premie van een elektrische fiets naar milieudienst@
gent.be. Aangezien ik op 23 augustus nog niets 
had vernomen heb ik contact opgenomen met een 
bediende van de Milieudienst. Ik heb 24 augustus 
de mail nogmaals doorgestuurd naar haar mailadres. 
Deze mail is wel goed ontvangen. 27 augustus ben 
ik dan naar het loket van de Milieudienst geweest en 
heb met een heer gesproken. Ze hadden de eerste mail 
blijkbaar niet ontvangen en zouden kijken of ze nog 
iets konden doen. 4 september heb ik terug contact 
opgenomen met die heer. Deze gaf als antwoord dat 
er met de tweede mail kon geknoeid zijn; wat ik ten 
stelligste ontken. Ik heb dan een schermkopie van de 
bevestiging dat de mail wel degelijk is verzonden op 
30 juni en naar milieudienst@gent.be genomen en 
die verstuurd naar Milieudienst. 6 September gebeld 
met die heer en deze heeft mij doorverwezen naar een 
collega. 7 September met die dame. Zij heeft nogmaals 
bevestigd dat de subsidieaanvraag niet wordt aanvaard 
door te laat aangevraagd en er van de eerste mail geen 
bewijs is. Mijn vraag is wat ik nog meer moet doen 
om aan te tonen dat de aanvraag wel correct en in de 
juiste termijn is verstuurd. Ik ben geen computerspe-
cialist maar volgens mij is het niet mogelijk om een 
schermkopie aan te passen. Ik heb ook voorgesteld 
om tot daar te komen en ter plaatse de mailbox te 
openen zodat ik kon aantonen dat de mail op 30 juni 
is verstuurd.
Bij deze denk ik dat ik nog steeds aanspraak kan 
maken op de premie.

Onderzoek:
Er wordt gewerkt volgens het “Stedelijk subsidiere-
glement voor milieuvriendelijke mobiliteit”. Daarin 
staat onder meer: “Binnen de perken van de kredieten 
daartoe goedgekeurd op het budget van de Stad Gent, 
Milieudienst, kan het college van burgemeester en 
schepenen subsidies toekennen aan natuurlijke per-

sonen en aan rechtspersonen die kiezen voor milieu-
vriendelijke mobiliteit.” Op 1 augustus, was het krediet 
uitgeput en de aanvraag kwam pas later toe.
Wat deze aanvraag betreft. De Milieudienst vindt geen 
enkel spoor van de mail van 30 juni.
Wij vragen Digipolis een opzoeking te willen doen 
want er is dus een tegenspraak tussen de versie van 
verzoeker en die van de Milieudienst. Digipolis gaat 
dit na en bevestigt dat de mail effectief is toegekomen 
op 30 juni en op 2 juli werd doorgestuurd en naar 
wie. Dit blijkt iemand te zijn die op dat moment op de 
Milieudienst werkte.
De aanvraag had behandeld moeten worden door de 
Milieudienst. De dienst zelf zet de situatie recht na 
tussenkomst van de Ombudsvrouw

Beoordeling: gegrond 
Burger heeft recht op een premie. Er volgt compen-
satie.

Aanbeveling:
Check nog grondiger of er mail is toegekomen of niet. 

Groendienst

Verzoek: 201209-944
Vandalenstreken.

Zelf ben ik een vroege dertiger en moet ik niet ver 
denken hoe ik de tijd in mijn jonge jaren verslond. Ik 
stoor me zeker niet aan het feit dat jongeren samen 
troepen, blowen, pinten drinken, feest vieren en lawaai 
maken maar dit weekend stond ik echt verbaasd te 
kijken welke vandalenstreken er ter hoogte van het 
bankje aan de schapenweide (kant Herlegemstraat) 
uitgehaald werden.
Hakenkruis geschilderd op plakkaat Groendienst, 
bordje mtb-route beschilderd, bomen vernield, berg 
afval achtergelaten. Ik passeerde er met mijn kinderen 
en ze vroegen me wat er aan de hand was. Probeer 
daar maar eens een uitleg aan te geven… 
Dit getuigt van geen enkele vorm van respect en wekt 
ergernis in de buurt. Het park is en moet een plaats 
blijven voor iedereen. 
Ik hoop dat het bord onmiddellijk gereinigd wordt en 
dat dit verhaal bij de beheerder van het park terecht-
komt. 
Ik weet niet zeker of er een vuilbak staat welke al een 
oplossing kan zijn voor het vuil. Dat deze mensen 
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behoefte hebben om openbaar bezit te vernielen kan ik 
niet begrijpen en heb ik geen oplossing voor. Bedankt 
dit door te nemen en door te spelen naar de juiste 
stadsdiensten.

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door Groendienst & 
Lokale Preventie en Veiligheid

Beoordeling: geen oordeel

adequate communicatie
redelijke termijn
consequent handelen
Verzoek: 201209-1026
Vuilnisbelt.

Sorry dat ik u moet lastig vallen, maar het is hier echt 
niet meer te doen in onze straat. Het onkruid groeit hier 
enorm. Het komt bijna boven de muur van De Lijn.
We wonen in de Maurits Sabbestraat en we zitten hier 
precies op een vuilnisbelt.
Ook het boompje dat voor ons deur staat, wordt veel te 
groot en als het hard waait slaan de takken tegen onze 
ruiten. Graag zou ik willen dat het eens gesnoeid kan 
worden en er echt iets gedaan wordt aan die wildernis 
voor de deur.
Onze straat, eigenlijk stuk straat, wordt niet onder-
houden vanaf de Jacob Van Arteveldestraat tot aan het 
kleine straatje dat naar de Brusselsesteenweg loopt.
Ik heb in het verleden ook mails gestuurd voor ons 
voetpad en ja, tot aan de andere straat is alles goed 
gelegd, maar het voetpad waar ik het over had, hebben 
ze gewoon laten liggen.
Wij wonen hier precies op een eiland en het is echt 
heel vuil nu: een schande voor Gentbrugge.

Onderzoek:
In eerste instantie geven wij de vragen door aan de 
bevoegde diensten. Echter, twee maanden later, het is 
dan half november, meldt verzoekster ons dat er nog 
niets is gebeurd. De Groendienst antwoordde dat de 
snoei zal gebeuren in de loop van de winter. Voor het 
onkruid antwoordt de technische dienst dat dit voor 
"andere diensten" is.

Uit ons onderzoek blijkt:
-  Voor de snoei van het boompje. De Groendienst 
 meldt ons dat dit in de loop van de zomer 

 al gebeuren. Wij wijzen de Groendienst op 
 de eerdere toezegging dat dit nog tijdens de winter 
 zou gebeuren. Uiteindelijk meldt verzoekster ons 
 half januari dat het boompje gesnoeid is.
-  Het onkruid bevindt zich langsheen een muur 
 van de stelplaats van De Lijn. Volgens het gelden
 de politiereglement is het De Lijn die dit onkruid 
 dient aan te pakken. De Dienst 
 Gemeenschapswachten wijst De Lijn dan ook 
 op haar verantwoordelijkheid. Echter, ongeveer 
 tegelijk hiermee stuurt de Milieudienst een ploeg 
 van het OCMW (personeel artikel 60) ter plaatse. 
 Begin december meldt verzoekster ons dat het 
 onkruid verwijderd is.

Besluit:
Als eerst wordt toegezegd om een opdracht tijdens een 
bepaalde periode uit te voeren, dan kan het niet dat dit 
wordt uitgesteld.
De burger heeft niets aan de mededeling dat "andere 
diensten" voor een antwoord zullen zorgen.
Er is ook onduidelijkheid in verband met het aanpak-
ken van het onkruidprobleem: de ene dienst wijst de 
aanpalende eigenaar op zijn verantwoordelijkheid en 
een andere dienst stuurt een ploeg ter plaatse om 
het op te ruimen, zonder dat hierover wordt gecom-
municeerd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Als wordt toegezegd om een opdracht tijdens een 
bepaalde periode uit te voeren, dan dient de dienst dit 
te respecteren.
Als wordt verwezen naar "andere diensten", benoem 
dit dan.
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DEPARTEMENT ONDERWIJS 
EN OPVOEDING

Dienst Kinderopvang

adequate communicatie
coördinatie
Verzoek: 201201-36
Onbetaalde factuur crèche 
Nieuwland.

Ik kom zonet van de vrederechter voor een onbetaalde 
factuur van de crèche Nieuwland waar mijn zoontje 
naar de opvang gaat.
Ik ben inderdaad vergeten van de factuur voor de 
crèche van augustus 2011 te betalen. Ik betaal altijd 
mijn rekeningen maar op het moment dat ik geen werk 
had en dit voor mij een moeilijke periode was, betaalde 
ik inderdaad soms wat te laat. Ik heb voor deze factuur 
echter geen aanmaning gekregen, ook niet van de 
juridische dienst. Ik heb enkel een dagvaarding gekre-
gen. Hoe kan het dat ik geen enkele aanmaning heb 
gekregen? Ik heb dat ook aan de advocaat van de stad 
meegedeeld en die heeft dit ook bevestigd bij de vre-
derechter. Er zat een herinnering in en een factuur van 
september (die ik trouwens voor de dagvaarding al had 
betaald) en één van augustus, waarvan ik dacht dat ik 
ze betaald had. Maar is dit behoorlijk bestuur? Iemand 
zonder een aanmaning (het hoeft zelfs niet aangetekend 
want ik heb vroeger al eens een aanmaning gehad en ik 
weet het verschil met een herinneringsbrief die wordt 
meegegeven in de crèche) onmiddellijk dagvaarden?  
Had ik dit geweten had ik onmiddellijk betaald na een 
aanmaning maar toen er een deurwaarder stond met 
de dagvaarding was het natuurlijk te laat om nog te 
betalen en zo de gerechtskosten te vermijden. In de 
crèche hebben ze ook niet gezegd: betaal onmiddellijk, 
om de dagvaarding te vermijden.
Nu hebben we voor vermoedelijk 400 euro gerechts-
kosten terwijl de rekening die we achterstonden 100 
euro is. Wij kunnen die 400 euro niet betalen. Wat voor 
een manier van doen is dit nu? Ook al waren we achter 
met de rekening, is het niet verplicht om eerst een 
aanmaning te sturen vooraleer iemand te dagvaarden?
Ik wil dat de ombudsvrouw bemiddelt voor die gerech-
telijke kosten want wij hebben geen aanmaning gekre-
gen en er zat er ook geen in het dossier van de eigen 
advocaat van de stad want de vrederechter heeft dit 
ook gevraagd. 

Onderzoek:
De ombudsvrouw vraagt de versie van het Departement 
Onderwijs en de Juridische Dienst.
Volgens het departement werden er aanmaningen 
verstuurd op 15 mei 2011 en 21 juni 2011 voor de 
niet-betaalde facturen tussen maart en mei 2011. 
Vanuit de Juridische Dienst werd hiervoor een aanma-
ning verstuurd op 12 augustus 2011. Op 17 oktober 
2011 werd er van de dienst Kinderopvang opnieuw 
een schrijven gericht naar de Juridische dienst voor de 
niet-betaalde facturen van juni, augustus en september 
2011. Het volledige dossier wordt op 18 oktober 2011 
overgemaakt aan de advocaat, die op 16 december 
2011 overgegaan is tot dagvaarding voor het bedrag 
van 277,42 euro. Klager wist dat haar dossier in han-
den was van de Juridische Dienst. Klager heeft van de 
Juridische dienst één aanmaningsbrief gekregen maar 
ook van de dienst Kinderopvang waren er verschil-
lende herinneringsbrieven verstuurd. Deze gelden 
eveneens als aanmaning. Doordat klager al enkele 
facturen had betaald in de periode tussen aanmaning 
en dagvaarding en klager ook, op aanraden van de 
ombudsvrouw, het bedrag dat op de dagvaarding 
stond, heeft betaald, is er samen met de Juridische 
Dienst een regeling getroffen. De Juridische Dienst is 
bereid om de gerechtskosten en de rechtsplegingver-
goeding te beperken en klager kan deze samen met 
de dagvaardingskosten afbetalen à rato van 50 euro 
per maand. 
Wat de rechtszaak betreft, die uitgesteld was tot 13 
februari 2012, zal de advocaat aan de vrederechter 
meedelen dat de hoofdsom door klager werd betaald 
en zal er vonnis worden gevraagd voor de kosten, 
zoals vermeld in de dagvaarding. Indien klager stipt 
betaalt wat afgesproken is, teneinde een regeling in 
der minne te bekomen, dan zal het vonnis niet moeten 
worden uitgevoerd. De ombudsdienst brengt klager 
hiervan op de hoogte, die zich hierin kan vinden en 
graag meegaat in deze regeling.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er is geen aangetekende aanmaning gestuurd en enig 
persoonlijk contact (bijv. een telefoontje) vanuit de 
school had één en ander kunnen voorkomen. Klager 
had grotendeels al betaald. 
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coördinatie
Verzoek: 201203-277
Familiemuur.

Ik heb een klacht in verband met een opvangdienst 
voor kinderen van de Stad Gent. Mijn klacht betreft het 
gebruik van de "familiemuur". Een familiemuur bestaat 
uit de foto's van de gezinnen van de kinderen die naar 
de crèche gaan. De bedoeling van dergelijke muur is 
in de eerste plaats om kinderen vertrouwd te maken 
met diversiteit binnen gezinnen (DECET-doelstelling). 
Zo kunnen ze zien dat niet alle gezinnen gelijk zijn en 
dat er gezinnen zijn met heel veel kinderen, of gezin-
nen met een gehandicapte papa of mama, of gezinnen 
met twee mama's, … Een kind leert zich daardoor ook 
te positioneren. Mijn kind is inmiddels 2 jaar en drie 
maanden. Hij komt uit een gescheiden gezin, en kent 
aldus een woonsituatie bij mama en eentje bij papa. 
Hij heeft nooit anders gekend aangezien zijn moeder 
en ik reeds gescheiden waren vóór zijn geboorte. 
Aan alle ouders van de crèche wordt steeds gevraagd 
om een foto van hun gezin mee te geven om aan de 
familiemuur te plakken. Bij mij is dit echter nooit het 
geval geweest. Begin januari 2012 heb ik, ten einde 
raad, dan maar zelf het initiatief genomen, te meer 
omdat mijn zoontje zich bewust begint te worden van 
de situatie, en heb ik een foto van mijn gezin aan de 
kinderverzorgster afgegeven. Met die foto is verder 
niets gebeurd. Op 27 februari 2012 heb ik het hoofd 
van de crèche hierop gewezen. Ondertussen, we zijn 
nu 7 maart 2012, hangt de foto van mijn gezin nog 
steeds niet aan de muur. Het ziet er niet naar uit dat dit 
wel gaat gebeuren. 
Ik ervaar dit als bijzonder pijnlijk, voor mezelf, voor 
mijn zoontje en voor de andere gezinsleden. Doordat 
er geen foto van mij en mijn nieuw samengesteld 
gezin, waarvan ook mijn zoontje een lid is, aan de 
muur hangt, lijkt het alsof dit deel van zijn leven er niet 
toe doet of onbestaande is. Graag had ik dan ook een 
antwoord gehad op de volgende vragen :
1)  Om welke reden heeft de crèche mij nooit
 spontaan gevraagd om een foto af te leveren 
 van mijn gezin voor de familiemuur, terwijl dit 
 wel bij alle andere ouders gebeurt?
2)  Om welke reden, wanneer ik de crèche daar 
 dan toch toe verzoek, wordt er geen gevolg 
 gegeven aan mijn verzoek om een foto van 
 mijn gezin aan de familiemuur op te hangen?

Onderzoek:
De foto voor de familiemuur wordt normaal gezien 
gevraagd aan de persoon die het kind komt inschrij-

ven. In dit geval was het de moeder die haar zoon 
heeft ingeschreven en er werd dus aan haar een foto 
gevraagd.
De foto van de vader werd inderdaad vergeten toen de 
medewerkster, die de foto in ontvangst had genomen, 
ziek werd. Ondertussen hangt de foto wel aan de 
familiemuur.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De foto werd vergeten door de ziekte van de mede-
werkster maar werd ondertussen wel opgehangen aan 
de familiemuur.

Educatieve Diensten

Verzoek: 201204-374
Gesplitste tweeling.

Wij zijn de ouders van een tweeling en moesten onze 
kinderen tussen 5 maart 2012 en 21 maart 2012 aan-
melden voor de school. Zij zouden normaal moeten 
starten in januari 2013. Er zijn 2 scholen die voor 
ons om praktische redenen eruit springen, aangezien 
wij beide fulltime werken met onregelmatige uren en 
daardoor afhankelijk zijn van derden.
Op de eerste school (Mariavreugde in Wondelgem) 
werden onze kinderen geweigerd, waarvoor wij ze 
dus inschreven in de tweede school ( De Wijze Eik in 
Mariakerke).
Om de één of andere reden hebben we enkel voor 1 van 
onze kinderen een mail terug gekregen met de beves-
tiging dat we een ticket hebben. Voor onze andere 
dochter hebben we niks ontvangen, waardoor wij dus 
contact hebben opgenomen met de contactpersoon 
van het LOP en met de Schepen van Onderwijs.
Deze dame van het LOP beweert dat wij maar 1 van 
onze dochters hebben ingeschreven, waar wij absoluut 
zeker van zijn dat wij ze beide hebben ingeschreven.
Met vraag naar een oplossing bij deze dame kregen wij 
geen gehoor, wij hebben dus maar 1 ticket voor onze 
beide dochters.
Het is voor ons moeilijk om nu nog op zoek te gaan 
naar een 3de school (  aangezien we ook afhankelijk 
zijn van derde), want ook de inschrijvingsperiode is 
verlopen.
Het is voor ons ook absoluut onmogelijk om onze 
kinderen naar 2 verschillende scholen te brengen.
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Onderzoek:
Ondanks dat het hier om twee scholen gaat uit het 
Gemeenschapsonderwijs, vraagt het departements-
hoofd van Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent 
aan het LOP om dit dossier nogmaals te bekijken. Of er 
nu een fout in het programma is geweest of de ouders 
een vergissing hebben gemaakt bij de inschrijving, het 
feit blijft dat de tweeling toch moeilijk uit elkaar kan 
gehaald worden. Enkele weken later krijgen de ouders 
het goede nieuws dat beide kinderen ingeschreven zijn 
in De Wijze Eik.

Beoordeling: geen oordeel
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DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, 
MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN

Dienst Administratie

adequate communicatie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201206-616
Verwarrende verkrotting.

Ik heb een belasting op verkrotting gekregen van de 
Vlaamse overheid voor het jaar 2009-2010 voor een 
pand van mij. Op dat moment had ik een bouwver-
gunning uit 2008 om de werken uit te voeren. Ik heb 
de Vlaamse overheid hiervan op de hoogte gesteld 
met aangetekende brieven. Volgens mij is er een fout 
gebeurd bij de Vlaamse overheid en is mijn bezwaar-
schrift verloren gegaan. Ze hebben niet gereageerd op 
herhaalde brieven. 
Ook mijn architect bevestigt dat. Ik heb twee bezwaar-
schriften waarvan één met bewijs van aangetekend 
schrijven. 
Ik stond niet op de inventaris van de Stad omdat ik 
sinds 2008 voor dit onbewoonbaar verklaarde pand 
een bouwvergunning heb en daarom ook een schrap-
ping had aangevraagd. Ook de Vlaamse overheid 
is in 2008 verwittigd dat er voor dit onbewoonbaar 
verklaard pand een bouwvergunning was aangevraagd.
Als ik meer info vraag bij de Vlaamse overheid in 
Gent dan deelt men mij mee dat ik mijn bezwaar maar 
had moeten kenbaar maken in Gent en dat ik voor het 
bekomen van een vrijstelling een voorgedrukt formu-
lier had moeten invullen. Ik heb mij ook bij de Stad 
aangeboden.
Wat nu dezelfde verkrottingsbelasting voor de Stad 
betreft: ik heb geen enkele brief van de Stad ontvangen 
omdat men die naar mijn oud adres heeft opgestuurd 
terwijl ik al sinds. 2010 in Gent ben gedomicilieerd.
Hoe kan ik mijn pand nog meer opknappen met welk 
geld als ik die belasting moet betalen (ondertussen 
voor de Vlaamse overheid is dit opgelopen tot bijna 
8000 euro)?
Ik heb een nieuw dak, nieuwe ramen maar achteraan 
is het nog open. En wat met mijn bouwvergunning?

Onderzoek:
Omdat het probleem in hoofdzaak bij de Vlaamse 
overheid ligt wordt het dossier overgemaakt aan 

de Vlaamse ombudsman, die het onderzoek bij de 
Vlaamse overheid zal voeren. Wij bezorgen hem het 
volledige dossier dat verzoeker bij de Stad heeft en 
waar hij dank zij zijn stedenbouwkundige vergun-
ning een opschorting van belasting heeft gekregen. 
Het onderzoek van de Vlaamse ombudsman wijst uit 
dat er één en ander is fout gelopen bij de Vlaamse 
overheid, maar ook de Stad heeft enkele vormelijke 
fouten begaan die het dossier alleen maar bemoeilijkt 
hebben. Zo is verzoeker verschillende keren op een 
verkeerd adres (zijn oud adres) aangeschreven door 
de Stad en blijkt ook dat er heel onduidelijk gecom-
municeerd is zowel door het Gewest als door de Stad 
over het overhevelen van het inventarisbeheer en 
de precieze bevoegdheid van beide overheden. Ook 
stelt de Gentse ombudsvrouw zich de vraag of twee 
verschillende overheden voor hetzelfde pand elk apart 
een belasting kunnen heffen. In andere woorden: kan 
een pand twee keer belast worden voor hetzelfde feit? 
Uit een arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat dit niet 
kan op dezelfde grondslag. In Gent wordt voor privé 
panden een andere grondslag gebruikt (namelijk de 
gevelbreedte) dan door de Vlaamse overheid (kadas-
traal inkomen). Maar er is wel een probleem met de 
belasting op industriële panden. Maar gelijk hoe: die 
dubbele belasting is verwarrend.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De Dienst Wonen heeft correct de regelgeving toege-
past maar is onduidelijk geweest in haar communica-
tie: verkeerd adres en onvoldoende duidelijk aangeven 
dat er vanaf 2009 twee inventarissen bestaan voor 
verkrotte en leegstaande panden. Maar omdat hij dank 
zij zijn stedenbouwkundige vergunning schorsing van 
heffing had gekregen van de Stad had die onduidelijke 
communicatie van de Stad voor verzoeker geen finan-
ciële gevolgen. Maar het is wel duidelijk dat Wonen 
Vlaanderen in dit dossier ook ontegensprekelijk fouten 
begaan heeft, die voor verzoeker grote financiële 
gevolgen hebben.

Aanbeveling:
Vlaamse Overheid:
De dubbele belasting is zeer verwarrend en zelfs 
misleidend voor de burger. Overweeg om één enkele 
belasting te heffen, liefst lokaal, en in de gemeenten 
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die niet lokaal belasten, voer daar een Vlaamse belas-
ting in. Zo blijft het gelijkheidsbeginsel gehandhaafd 
en wordt in alle gemeenten dezelfde belasting geheven.

adequate communicatie
doorschuifgedrag
Verzoek: 201211-1205
Van grote kast naar hoge muur.

Ik woon in het ouderlijk huis, gebouwd in 1950 onder 
wet de Taeye.
Het huis waar ik nu in woon, heeft nog de oude afvoer 
die nog nooit is vernieuwd. Wat wil zeggen: er staat 
een aparte wc nog buiten met een afloop naar de beer-
put. Vandaaruit loopt er een afvoerbuis naar de straat. 
Op die buis zitten ook de overloop van de beerput, de 
regenput en de afvoer van de keuken. En de afvoer van 
boven, namelijk de badkamer met een douche, wasta-
fel en wc, wordt door één en dezelfde buis afgevoerd. 
Als ik het desbetreffende artikel in het Stadsmagazine 
heel goed en grondig lees zal het er dus op aankomen 
dat ik de huidige afvoerbuis die uit één stuk bestaat 
moet gaan vervangen door twee afvoerbuizen. Anders 
zou ik dus niet in regel zijn vanaf 2013, denk ik?
Om dat dus zeker te weten, bel ik naar het telefoon-
nummer op het einde van dit bewuste artikel. Vertel 
heel mijn verhaal en krijg als antwoord: meneer we zijn 
daar niet voor bevoegd, je moet bij openbare werken 
zijn of zoiets in die aard. Ik voelde me eigenlijk in de 
kou gezet en van het kastje naar de muur gestuurd. 
Dus bel ik even later naar Gentinfo. Vertel aan de dame 
aan de andere kant van de lijn, weer heel mijn verhaal 
en zeg er ook bij wat hier boven staat: “van kastje naar 
de muur.“ 
Ze gaf me géén ongelijk en vroeg naar mijn gegevens 
en mail. Ze zouden de info opzoeken en me iets laten 
weten via mail. Dat hebben ze inderdaad wel gedaan. 
Alleen niet de info waarvan ik dacht: dit kan me verder 
helpen. Het was weeral dat adres dat ik eerder ook al 
via de telefoon bij die andere dienst (zie artikel) heb 
gekregen. En nu voel ik me helemaal in de kou gezet 
en niet zo een beetje ook, en zeker van een hele grote 
kast naar een hele grote hoge muur gestuurd. 
Ik voel me belazerd en zo voor schut gezet, dat ik zo 
het vermoeden heb dat die bevoegde diensten het zelf 
niet weten waar het hele artikel over gaat en dus niet in 
staat zijn mensen met vragen op een voldoende manier 
een behoorlijk antwoord te verschaffen.

Onderzoek:
Als wij informeren bij het Loket Stedenbouw, dat in 
het artikel van het Stadsmagazine vermeld staat als 
contactpunt, waarom men verzoeker naar Openbare 
Werken heeft verwezen, zegt de dienst onmiddellijk 
dat dit een vergissing was. De vraag van verzoeker 
had betrekking op wijzigingen in het Bouwreglement. 
Normaal gezien waren alle medewerkers daarvan op de 
hoogte. De dienst zal in ieder geval de medewerkers 
nog eens extra briefen. Maar tijdens deze briefing blijkt 
dat de klacht van verzoeker moet genuanceerd worden: 
hij had namelijk twee verschillende vragen.
De dienst zegt:
De initiële vraag werd per telefoon in het Loket 
Stedenbouw en Openbaar Domein beantwoord. Er 
werd toen correct geantwoord dat aanpassingswerken 
aan de private riolering in een huis slechts moeten 
gebeuren wanneer men verbouwingswerken uitvoert. 
Als men geen verbouwingen doet, moeten geen aan-
passingswerken gebeuren.
De vraagsteller wou echter bijkomend ook weten of het 
afval- en regenwater wel gescheiden afgevoerd worden 
in de openbare riool in zijn straat. Voor het antwoord 
op die vraag werd de betrokkene doorverwezen naar 
de Dienst Wegen, Bruggen, en Waterlopen, zegt de 
dienst. Er is in dit geval dus geen sprake van door-
schuifgedrag.
Wat bij de Dienst Wegen precies is gezegd weten we 
niet, maar het zou kunnen dat verzoeker ook daar zijn 
twee verschillende vragen gesteld heeft: de eventuele 
verplichting van een gescheiden riolering binnen in 
zijn huis en aan de andere kant de gescheiden riolering 
in de straat. Het zou dus kunnen dat de Dienst Wegen 
voor zijn eerste vraag correct weer verwezen heeft naar 
het Loket Stedenbouw. 
In ieder geval maakt deze klacht duidelijk dat een 
misverstand bij een telefonisch gesprek heel vlug tot 
stand kan komen. Vandaar dat het aangewezen is om 
voldoende uitgebreide en duidelijke uitleg te geven en 
zich altijd te vergewissen dat deze uitleg ook

Beoordeling: geen oordeel
Wat precies gezegd is, kunnen wij uiteraard niet ach-
terhalen, maar het is een feit dat er in een telefonisch 
gesprek heel wat misverstanden kunnen ontstaan, 
indien men terzelfdertijd niet nagaat of de boodschap 
correct is begrepen.

Aanbeveling:
Zorg ervoor dat alle betrokken medewerkers op voor-
hand duidelijk gebrieft zijn over toekomstige aanpas-
singen aan een geldend reglement zodat ze de burger 
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correct kunnen informeren. Controleer altijd of de 
mondelinge boodschap door de ontvanger correct is 
begrepen.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning

overeenstemming met regelgeving
klachtenmanagement
Verzoek: 201209-918
De sterkste.

In onze buurt is een schroothandelaar er in geslaagd 
in de straat drie panden op te kopen voor zijn bedrijf, 
dus midden een residentiële wijk (BPA Westveld). De 
schroot- en autohandel is uitgebouwd vooral gebruik 
makende van het recht van de sterkste: groen ver-
wijderd, bouwwerken zonder vergunning, opstarten 
autohandel zonder de nodige milieuvergunning.
Zonder twijfel is de overheid al tussengekomen en 
meer dan één keer en op verschillende vlakken, over 
een periode van 20 jaar. De  bouwpolitie is al tussen-
gekomen: een bouwwerk staat er nu half afgewerkt bij, 
al 5 à 6 jaar. Maar ze laten het staan… Na een aantal 
bezwaarschriften 4 jaar geleden werd aan bezwaar-
schrijvers meegedeeld vanuit de Stad dat er geen 
regularisatie komt voor de hangar in de tuin. Maar die 
hangar blijft staan en wordt half afgewerkt gebruikt. We 
merken dat die mensen op geen enkele manier tegen 
te houden zijn. Er is ook een inspecteur bedreigd. 
Nu staat een heel mooi domein te koop aanpalend 
aan de auto- en schroothandel, met heel mooie tuin 
en oude bomen van meer dan 100 jaar. Ze hebben al 
laten weten dit op te kopen (openbare verkoop) en hun 
bedrijf dus uit te breiden, met of zonder de toestem-
ming van de Stad…

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat er al verschillende dien-
sten betrokken zijn bij het behandelen van de klachten 
van de omwonenden: Milieutoezicht, Bouwtoezicht en 
de Dienst Economie.
De Dienst Economie onderzoekt of een herlocalisatie 
van het bedrijf niet mogelijk is. Maar dit vraagt tijd.
Bouwtoezicht heeft pv's opgesteld, er is een herstel-
vordering opgemaakt en de schroothandelaar is al 
een aantal keren gedagvaard, maar de zaak werd al 
verschillende keren uitgesteld. Op het ogenblik van 

de klacht van verzoeker bij de ombudsvrouw was de 
dienst nog aan het wachten op de uitspraak van de 
rechter, wat heel binnenkort zou moeten gebeuren. 
Maar ook dan nog kan er beroep aangetekend wor-
den. De zaken kunnen dus nog aanslepen. De Dienst 
Stedenbouw bevestigt dat de uitgevoerde werken en 
de activiteiten van de schroothandel strijdig zijn met 
het geldende BPA Westveld, Aan het dossier zijn ook 
milieuaspecten verbonden, vooral wat betreft vervui-
ling door asbest. Milieutoezicht zegt al verschillende 
keren ter plaatse te zijn geweest, maar het valt hen 
moeilijk om vaststellingen te doen en vooral stalen te 
nemen omdat de schroothandelaar helemaal niet mee-
werkt, integendeel hij maakt het de diensten moeilijk. 
OVAM is ook al bij de zaak betrokken.
Het is ons duidelijk dat de verschillende diensten al 
meermaals zijn tussen gekomen. Het is ook duidelijk 
dat de schroothandelaar de meeste regels aan zijn 
laars lapt. Ten slotte is het ons ook duidelijk dat er 
lange procedures zijn gestart, met tussenkomst van de 
rechtbank. Verzoeker is op de hoogte gebracht van al 
onze bevindingen en werd ook op de hoogte gebracht 
dat men nu niet anders kan dan wachten op de uit-
spraak van de bevoegde rechtbanken.

Beoordeling: ongegrond
De diensten volgen de klachten correct op en doen 
het nodige, maar de verschillende procedures van de 
stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving maken 
dat er niet onmiddellijk een oplossing in zicht is. Dit 
wijst echt op onmacht van de overheid. Er is behoefte 
aan een slagkrachtiger optreden. 

Aanbeveling:
Zoek uit hoe er gecoördineerd en in overleg krachtda-
dig kan opgetreden worden. 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Verzoek: 201205-516
Geen doorkomen aan.

Ik fiets iedere dag van het station Gent Sint-Pieters 
tot voorbij het Rabot naar mijn werk. Dit doe ik omdat 
de dienstverlening van tram 4, reeds voor de werken, 
dikwijls te wensen overliet met een gemiste trein als 
gevolg. De omlegging voor de fietsers kan ik dus niet 
volgen want dan kom ik verder uit dan Bijlokehof.
Aan de werken moet ik over een uitgebroken voetpad, 
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met plassen water en verhoogde roosters, boorsteen 
op en boorsteen af. Het voetpad is zo smal door de 
radarhekkens dat het zelfs zeer moeilijk is om met 
de fiets aan de hand een tegenligger  te passeren. Er 
liggen nu zelfs twee radarhekken gewoon op de grond 
waar alle mensen, ook deze die de tram nemen voorbij 
moeten komen. De werkmannen parkeren hun camion-
netten zeer dicht tegen de werf juist aan de doorgang 
van de voetgangers.
Ik weet dat dit nog een tijd zal duren maar het was 
misschien toch interessant om misschien eerst de 
voetpaden aan te leggen waar er zoveel voetgangers 
over moeten. Nog een geluk dat ik een fietser ben zon-
der een aanhangwagen met kindjes want daarvoor is 
het voetpad op sommige plaatsen te smal. En nog een 
groter geluk dat ik geen rolstoelpatiënt ben want voor  
die mensen is er zeker geen doorkomen aan.

Onderzoek:
Is vooral een project van De Lijn. De Lijn bezorgt 
rechtstreeks een antwoord aan verzoekster.

redelijke termijn
Verzoek: 201201-53
Miskleun?

Ge doet er het pleuris op. Ik heb het over dat kotje of 
beter gezegd schuilhuisje van De Lijn aan de vroegere 
blokken, nu noemt men dat het Malpertuusplein. Ge 
staat daar in den trok, in de regen, ‘t is misschien een 
schoon kotje, voor mij is het eerder een kleine graan-
schuur. Het heeft een klein jaar zonder dak gestaan, 
de mensen stonden er met de paraplu onder op de 
bus te wachten, het is zodanig hoog dat ge altijd in 
de regenkant staat…Waar halen ze het in hun hoofd, 
ofwel kom ik van een andere planeet ofwel nemen die 
gasten die dat uitdenken nooit een bus…maar waarom 
ik nu naar hier kom: ik ben vooral kwaad dat ik zelfs 
geen antwoord krijg.
Alleen tegen de bierkaai vechten is een ramp want als 
het erop aankomt dat al die klagers eens iets duidelijk 
zeggen tegen degenen die er iets aan kunnen doen dan 
trekken ze hun staart in. Ik dus niet. 
Ik heb dus geschreven naar De Lijn op 4 februari 
2011 en ik krijg een antwoord op 3 maart dat het de 
bevoegdheid van de Stad is.
En dat ze mijn vraag hebben overgemaakt aan het 
College van burgemeester en schepenen voor verdere 
opvolging.

Ik kom dus bij de ombudsvrouw en ja ik zwijg nog over 
al die andere koude bankjes in die kotjes die zijn zo 
super dat er niemand nog op zit.  
Of ik een alternatief zie? Ja zeker: het enige wat ik 
en alle anderen vragen is dat ze aan dat bestaand 
schuilhokje achteraan een regen/windscherm plaat-
sen, doorzichtig, dan breekt dat de esthetiek niet. En 
nog eens: ik kom hier niet voor mij alleen hé.

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zegt dat 
zij op de hoogte zijn van de perikelen met het schuil-
huisje. Het grote probleem is dat het schuilhuisje geen 
deel uitmaakt van het straatmeubilair van de Stad. Het 
is ontworpen in opdracht van de huisvestingsmaat-
schappij, die de sociale woningen op die plaats liet 
optrekken. Er zijn dus verschillende partijen betrokken 
en dat maakt  de termijn voor het uitwerken van een 
oplossing langer. Vooral de ontbrekende achterwand 
is vervelend. De ontwerper werd hier al verschillende 
malen voor gecontacteerd. De zaak wordt verder door 
de dienst opgevolgd.

Opvolging:
Zes maanden later laat verzoeker weten dat er nog altijd 
niets veranderd is, integendeel: het bushokje staat er 
nog zoals elf maanden geleden, er is geen verlichting 
en bovendien ligt er veel afval tussen de zitbanken. Wij 
blijven bij de Dienst Wegen aandringen dat er eindelijk 
eens werk gemaakt wordt van de vele mankementen. 
Maar de dienst zegt niet .anders te kunnen dan bij het 
ontwerpbureau te vragen om een oplossing uit te dok-
teren. Uiteindelijk krijgen wij van het ontwerpbureau 
de boodschap dat er voor het 'tochtvrij' maken van het 
schuilhuisje technisch geen oplossing voorhanden is. 
Blijkbaar is het ook nog opgesteld in de 'tochtzone' 
tussen de gebouwen. Voor de verlichting, zegt het 
ontwerpbureau, dat alle leidingen aanwezig zijn en dat 
Eandis enkel nog moet aansluiten.
Voor het onderhoud en wegnemen van het afval geeft 
de ontwerper toe dat er onder en tussen de banken 
moeilijk kuisen is. Men zal een aantal latten moeten 
wegnemen en bij het onderhoud moet ok de metalen 
zijplaat van de bank verwijderd worden om zo onder de 
bank het afval te kunnen verwijderen.
Dit antwoord doet bij ons de vraag rijzen of dergelijk 
ontwerp van schuilhuisje wel beantwoordt aan hetgeen 
de reizigers van een dergelijke voorziening verwach-
ten: beschutting in een veilige en nette omgeving.

Beoordeling: gegrond
De onredelijke termijn is bewezen maar niet te wijten 
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aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, maar 
aan het feit dat hier verschillende actoren betrokken 
zijn en men samen niet tot een afdoende oplossing 
komt.

Aanbeveling:
Bij grote huisvestingsprojecten is het aangewezen 
dat voor de infrastructuur voor het straatmeubilair 
op voorhand afspraken worden gemaakt zodat die 
infrastructuur beantwoordt aan de normen die voor de 
Stad gelden en dus ook vooral bruikbaar zijn voor de 
bewoners.

redelijke termijn
klachtenmanagement
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201209-965
Aangereden loggia.

Ik ben eigenaar van een pand in Ledeberg. Het pand is 
al vijf keer beschadigd (meestal gaat het om de loggia) 
door vrachtwagens.
De straat is vrij smal  en bovendien is ook parkeren 
aan de overkant toegelaten en staan daar steeds twee 
politieauto’s opvallend dicht bij de hoek. Aan het 
einde van de straat is een bedrijvencentrum en is het 
eenrichtingsverkeer. In het wegdek is een put en een 
helling, ook het trottoir (waarop voortdurend wordt 
gereden) is afgezakt en loopt gelijk met het wegdek.
Vrachtwagens zijn verplicht om rechts te houden, 
hebben vrij weinig plaats en vooral ook ze neigen 
naar rechts omdat er ook in het wegdek een put is en 
komen ook op het trottoir dat volledig verzonken is in 
het wegdek. 
Dit is al sinds 2004. Ik heb hierover al een klacht 
geformuleerd bij de Verkeerstechnische Afdeling van 
de Politie, bij de commissaris in Ledeberg, bij de 
Dienst Bruggen en Wegen en bij Gentinfo. Wat is er 
tot nu toe gebeurd?
Wegdek is niet hersteld, ook het trottoir niet. Een 
hogere trottoirboord en trottoir zouden mogelijk het 
probleem min of meer wat verminderen maar echt 
oplossen niet. Paaltjes op het uiteinde van het trot-
toir zijn geweigerd door de Politie want er zou geen 
doorgang meer zijn voor een kinderwagen. Het is 
inderdaad een smalle stoep en het is nu al de vraag 
of rolstoelgebruikers gelijk hoe al niet van het trottoir 
moeten net als kinderwagens. Het trottoir is maar voor 
één persoon breed. Er is ook niet ingegaan op een 
aantal suggesties.

Onderzoek:
Wij steken ons licht op bij de Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen voor een stand van zaken in dit dos-
sier. Blijkt dat de dienst de klachten wel ernstig neemt 
en op zoek is naar een oplossing. In de eerste plaats 
staat de heraanleg op de planning, echter zonder dat 
een datum is vastgelegd, maar waarschijnlijk in 2013. 
Ondertussen moet er echter een oplossing gevonden 
worden zodat de loggia niet meer beschadigd kan 
worden. 
Uiteindelijk worden op een overleg op de Mobiliteitscel 
tussen de Dienst Wegen, de sector Gentbrugge en de 
Politie - Bureau Verkeerstechniek een aantal maatre-
gelen getroffen die zouden moeten verhinderen dat de 
loggia van verzoekster nog zou worden aangereden:
-  eerst en vooral worden de putten in wegdek 
 en trottoir hersteld;
-  de parkeerplaatsen aan het begin van de 
 straat, gereserveerd voor de Politie, worden
 afgeschaft;
-  ter hoogte van de loggia wordt een gearceerde 
 wegmarkering aangebracht, met centrale 
 plaatsing van een groen plastic plooibaken;
-  aan de overkant wordt een parkeerverbod 
 van 15 meter ingesteld, aangeduid met 
 gele onderbroken strepen.
De klachten zijn wel degelijk opgenomen en men heeft 
wel met verschillende diensten overleg gepleegd, 
vooral dan na de klacht bij de ombudsvrouw, maar het 
blijft een feit dat de eerste melding dateert van 2004 
en dat er dus een onredelijk lange termijn verlopen is 
voor men een oplossing gevonden heeft. 
Daarenboven had verzoekster de indruk dat men niet 
met de zaak bezig was omdat zij geen feedback kreeg 
en ook niets zag veranderen.

Beoordeling: gegrond
Gegrond wat betreft de redelijke termijn en het gebrek 
aan degelijke informatie. Er had veel vlugger gerea-
geerd moeten worden gezien de schade van verzoeker. 
En vooral: schat dergelijke situaties op voorhand in. Zo 
niet dan toch na de eerste aanrijding.

Aanbeveling:
1.  Hou de burger op de hoogte van de verschillende 
 stappen die genomen worden om een probleem 
 aan te pakken en op te lossen, zeker wanneer de 
 termijn begint uit te lopen.
2.  Zorg voor een betere coördinatie tussen de 
 verschillende diensten. Speel korter op de bal: 
 er is maar liefst vijf keer tegen de gevel gereden. 
 En ook na onze tussenkomst te late reactie.
3.  Zorg voor stedenbouwkundige voorschriften 
 die dergelijke loggia’s verbieden.
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redelijke termijn
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201210-1174
Verwaarloosde steeg.

Samen met mijn vrouw en mijn kinderen woon ik reeds 
13 jaar in de Maurits Sabbestraat.
We wonen er heel graag. Het is een leuke buurt, vrien-
delijke buren. 
Doch, er is iets dat ons al die jaren stoort, en 
dat is de steeg die de Maurits Sabbestraat met de 
Brusselsesteenweg verbindt.
Bepaalde voortuinen werden in 2000 gedeeltelijk 
onteigend om de steeg, die heel wat passage heeft, te 
vernieuwen, te verfraaien.
Ondertussen is er nog altijd niets gebeurd. De steeg 
ligt er belabberd bij en wordt de laatste maanden zelfs 
als stort gebruikt. Vorige week stuurde ik een mail 
naar Ivago.
Ik ben een aantal keer naar de gemeente geweest om 
dit probleem aan te kaarten zonder gevolg. De buurt 
vindt dat er nu echt iets moet gebeuren. De steeg moet 
aangepakt worden.

Onderzoek:
Wij vinden inderdaad een dossier uit 1999 en uit 
2003 waarin de problematiek van de steeg tussen de 
Maurits Sabbestraat en de Brusselsesteenweg wordt 
besproken.
In 2003 heeft men ons gezegd dat een moeizame ont-
eigening de plannen voor de steeg vertraagd hebben. 
Maar nu zijn de onteigeningen gebeurd, dus vragen wij 
ons af waarom men met de heraanleg van de steeg nog 
altijd niet gestart is, negen jaar later. 
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
- sector Gentbrugge zijn er nu problemen met een 
bedrijf op de Brusselsesteenweg waarvan de parking 
onbereikbaar zal zijn als men de plannen voor de steeg 
uitvoert. Dus moet hiervoor een oplossing gezocht 
worden. Had men dat dan niet kunnen voorzien? Blijkt 
nu dat die parking niet volledig conform de vergunning 
is aangelegd. Dus zullen er daar eerst aanpassingen 
moeten gebeuren, met opnieuw vertraging voor het 
project. De klacht van onredelijke termijn is duidelijk 
gegrond, al is dit niet exclusief op rekening van de 
dienst te schrijven. 
Men kan dus nog altijd geen concrete datum voor de 
uitvoering opgeven. Maar men had de omwonenden 
wel duidelijker kunnen informeren over de problemen 
en de mogelijke oplossingen.
Wij trachten dan ook verzoeker zo goed mogelijk in 

te lichten over de stand van zaken en over hetgeen 
hijzelf kan ondernemen opdat de overlast het vlugst 
zou aangepakt worden. Wat het sluikstorten en het 
onkruid betreft: het probleem wordt best systematisch 
aan Ivago gemeld. Voor het onkruid: volgens de 
'politieverordening op de reinheid en de gezondheid 
in de gemeente' moeten de aangelanden het trottoir en 
de bermen onderhouden. Dit geldt ook voor De Lijn 
waarvan de muur aan de straat grenst.

Beoordeling: gegrond

Dienst Wonen

adequate communicatie
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201206-622
Twee tegelijk.

Ik wil in een pand dat ik verhuur, de verwarmingsketel 
vervangen en vraag hiervoor subsidie. Daarop krijg ik 
een brief terug dat ik onder meer een keuringsattest 
van de elektrische installatie moet binnen brengen. Ik 
neem daarop het initiatief om ook die oude elektrische 
installatie te vernieuwen en ga naar de dienst want ik 
weet uit de brochure over woonpremies dat ik daar ook 
een subsidie voor kan krijgen.
Ik leg uit dat ik dat attest niet kan binnen brengen maar 
dat ik binnen de drie maand mijn elektrische installatie 
zal laten vernieuwen en vraag het juiste formulier. 
Men geeft me een formulier voor de aanvraag premie 
onderdeel elektriciteit.
Later blijkt dat ik die premies niet afzonderlijk moet 
aanvragen maar wel in een geheel, dus op één aan-
vraagformulier. Ik heb nooit een reglement gekregen, 
ook niet bij het eerste formulier. Ik wist dat dus niet. 
Maar achteraf wordt de premie geweigerd voor de 
vernieuwing van elektriciteit.
Ik meen dat ik niet correct geïnformeerd werd. Niet 
iedereen heeft een computer en de brochure is hier dus 
niet duidelijk over. 
Ook bij de briefwisseling is geen reglement meege-
stuurd.

Is het reglement ook niet wat verwarrend: als eigenaar-
bewoner mag je het wel afzonderlijk indienen? Ik 
heb geen reglement gekregen. Is het mogelijk dat ik 
gewoon het bedrag terugstort en dat men dan mijn 
aanvragen als één geheel behandelt? 
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Onderzoek:
Volgens de Dienst Wonen, die aan het loket informatie 
verstrekt en het aanvraagdossier in ontvangst neemt, is 
het zo dat men aan het loket basisinformatie verstrekt 
aan de burger. De aanvragen voor premies worden 
toegelicht aan de hand van de brochure. De dienst 
geeft toe dat men niet automatisch alle reglementen 
voor de premies meegeeft omdat dat praktisch niet 
werkbaar is. Maar zoals in de brochure staat aange-
geven wordt dit reglement wel gegeven aan de burger 
die erom vraagt. De dienst zal bij herwerking van de 
lijvige brochure nog meer aandacht besteden aan een 
aantal punten die sterker benadrukt moeten worden 
zodat de burger precies weet wat hem te doen staat. De 
klacht van verzoeker heeft de noodzaak van duidelijker 
informatie aangetoond. De verdere afhandeling van het 
dossier en de beslissing om de premie toe te kennen 
of niet gebeurt door de Dienst Administratie. Volgens 
deze dienst staat duidelijk op het aanvraagformulier: 
“Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn van en akkoord 
te gaan met het reglement”. Door het aanvraagformu-
lier te ondertekenen, geeft de burger dus aan dat hij 
het reglement kent en er akkoord mee gaat. Bij de 
briefwisseling die de dienst verstuurt, wordt inderdaad 
geen reglement meer opgestuurd, omdat de aanvrager 
bij het indienen van zijn aanvraag verklaart dat hij het 
reglement kent. Op basis van dit reglement heeft de 
dienst de aanvraag van verzoeker voor de vernieuwing 
van de elektriciteitsinstallatie geweigerd. 
Als eigenaar-bewoner kunnen de premieonderdelen 
inderdaad wel afzonderlijk aangevraagd worden. Maar 
bij de eigenaar-verhuurder hanteert men een andere 
werkwijze omdat een huurwoning sowieso in orde 
moet zijn en moet voldoen aan de Vlaamse Wooncode. 
Anders komt de eigenaar niet in aanmerking voor de 
premie. De Dienst Administratie heeft dus correct het 
reglement toegepast. Het reglement moet uiteraard 
toegepast worden maar daarom is het precies nood-
zakelijk om dit reglement ook mee te geven aan de 
burger. Vermelden dat hij het kan krijgen is naar onze 
mening onvoldoende. Maar het klopt ook dat de burger 
zelf goed moet lezen wat hij ondertekent.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het reglement wordt correct toegepast door de Dienst 
Administratie. Op het vlak van de informatieverstrek-
king heeft verzoeker een punt: de Dienst Wonen had 
hem actiever kunnen informeren.

Aanbeveling:
Zorg ervoor dat de informatiebrochure voor de woon-
premies alle essentiële informatie bevat, die voor de 

burger een verschil kunnen maken in de toekenning 
of niet van de premies. Belangrijke aandachtspunten 
moeten in de verf worden gezet. Herwerk in die zin de 
informatiebrochure.

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Verzoek: 201204-391
Geen cash.

Vandaag bezocht ik met mijn kindjes de tuin van Kina. 
Ik reed met mijn wagen binnen in Parking Tolhuis. 
Pas bij het verlaten van de parking werd mij eerder 
toevallig duidelijk dat ik de parking enkel zou kunnen 
verlaten als ik betaalde met een kredietkaart. Maar ik 
had geen kredietkaart bij. Na een telefoongesprek met 
het informatienummer aan de ingang en uitgang bleek 
de enige optie een wandeling vanuit de parking naar 
de Vrijdagmarkt. Daar zou ik mijn ticket kunnen vali-
deren… waarna ik 30 minuten tijd had om met mijn 
wagen de parking te 
verlaten. Dat laatste is in het gezelschap van kindjes 
geen sinecure.
Met dit bericht:
1. Meld ik graag dat het zeer vreemd is dat 
 kredietkaarten het enige betaalmiddel zijn. 
 Het wijkt ook af van alle andere parkings die ik 
 in Gent al gebruikte.
2. Merk ik op dat het feit dat enkel met kredietkaarten 
 betaald kan worden, bijzonder onduidelijk 
 geafficheerd is, op een manier die voor 
 interpretatie vatbaar is. Toen ik de parking 
 binnenreed stond een bestelwagen zodanig 
 geparkeerd dat ik het bord onmogelijk kon zien.
3. Wijs ik graag ook op deze onduidelijkheid: 
 deze parking blijkt vooral gericht op ‘abonnees’. 
 Ook dit is bij het inrijden van de parking niet 
 duidelijk.
Daarenboven: 
1. Ben ik zeer verbaasd over het feit dat ik amper 
 geholpen werd toen ik de bevoegde dienst 
 telefonisch contacteerde. Er was geen 
 begrip voor het feit dat dit met kindjes geen 
 vanzelfsprekende opdracht is. 
2.  Een andere optie was een ‘ticket’ te kopen in 
 de cafetaria van de Sportarena… maar die 
 was pas in de vooravond open.
3.  Toen ik opperde dat de beperkte tijden hinderpaal 
 was doordat ik de wandeling met mijn kindjes 
 moest afleggen, deelde de betrokken mede-
 werkster mee dat het mogelijk was om de poort  .
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 ook die tijdlimiet te openen. Ik stelde toen voor 
 om het ticket onmiddellijk te gaan valideren 
 en dan na het museumbezoek de parking 
 te verlaten. Maar dat werd botweg geweigerd. 
 Het zou er nochtans voor gezorgd hebben dat 
 ik het museum wel kon bezoeken. Nu is dat 
 niet het geval geweest.
4.  De medewerkster die ik aan de lijn kreeg, stelde 
 dat ik de eerste persoon was die hierover 
 opmerkingen maakte. Aan de ingang van 
 het Museum stelde men dat dit vaker voorkwam. 
 De loketbediende op de Vrijdagmarkt zei zelfs dat 
 dit vrijwel dagelijks voorkomt.
Wat ik wil aanklagen:
1.  De betaalmogelijkheden zijn zeer beperkt.
2.  De beperkte betaalmogelijkheden zijn onduidelijk 
 geafficheerd.
3. Het personeel waarmee ik in contact kwam was 
 niet dienstverlenend en zeer klantonvriendelijk
4.  Het probleem waar ik voor stond zou voor mensen 
 met een beperkte mobiliteit een onmogelijke zaak 
 zijn.
5.  Deze hyperbureacratische situatie strookt niet met 
 het imago van een hedendaagse stad als Gent.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf is het systeem met de 
betaling via kredietkaart er gekomen omdat de parking 
geen bewaking heeft. Dit is een veilig betalingssy-
steem. Vroeger was het wel zo dat wanneer iemand 
binnen geraakt was en uiteindelijk tot de vaststelling 
kwam dat hij geen kredietkaart had, men vanuit de 
Vrijdagmarkt kosteloos de poort voor hem opende. 
Maar deze manier van werken leidde tot groot mis-
bruik en werd dus afgeschaft. In de toekomst zal er 
ook met een betaalkaart kunnen worden betaald, wat 
al een gangbaarder betaalmiddel is. Alhoewel het 
Mobiliteitsbedrijf van mening is dat de verplichting 
om via kredietkaart te betalen voldoende geafficheerd 
is, gaan ze toch nog duidelijker aankondigen dat men 
niet met cash kan betalen. De opmerkingen van ver-
zoeker zijn voor het Mobiliteitsbedrijf een gelegenheid 
geweest om de problemen en mogelijkheden opnieuw 
te bekijken. Ook zijn voorstellen zijn intern door het 
Mobiliteitsbedrijf op haalbaarheid onderzocht. Blijkt 
ook dat verzoeker vooral ontevreden was over de wei-
nig klantvriendelijke houding van de telefoonbediende. 
Dit is dus een punt waar zeker nog kan aan gewerkt 
worden en dat onderkent ook het Mobiliteitsbedrijf.

Beoordeling: geen oordeel
Toch interessante info.

Verzoek: 201205-531
Niet-conforme verkeersdrempels.

Ik blijf mij dus mateloos ergeren aan het “niet con-
form” uitgevoerd zijn, van naar schatting 75%, van 
alle aangelegde verkeersdrempels op het grondgebied 
van Gent.
Het zal elders te lande niet veel beter zijn, maar we 
wonen en rijden meestal in Gent, dus is het tegen 
de stad Gent dat ik op 10 maart 2011 via een proces 
verbaal, een klacht heb ingediend. Als u het staatsblad 
waarvan sprake in mijn berichtje er op naslaat, zult 
u onmiddellijk uit de tekeningen en afmetingen die 
daar in staan, kunnen zien er in de straten werkelijk 
miskleunen van formaat werden neergepoot in onze 
fiere stad !
Ik geef u maar enkele voorbeelden , in de Everstraat 
werden er twee plateaus geconstrueerd die op zichzelf 
een bocht “vormen” terwijl er duidelijk in het KB staat 
dat ze “ buiten bochten ” moeten liggen. Een drempel ( 
gewone “bult” ) heeft een aanbevolen hoogte van 10 of 
12cm, met een maximum van 15cm, maar : dan moet 
de totale lengte van de hele constructie van op- tot 
afrit, 4,8 meter bedragen……

Onderzoek:
Opmerkingen doorgegeven aan de Dienst Wegen en aan 
het Mobiliteitsbedrijf. Geen reactie ondanks rappels.

Beoordeling: geen oordeel

overeenstemming met regelgeving
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201201-87
Simpel?

Ik heb vandaag van de Stad Gent een e-mail ontvan-
gen. Blijkbaar zijn zij zelf niet in staat een simpele 
zaak/situatie op te lossen en stellen zij voor dat ik met 
u contact opneem om deze situatie op te lossen. 
Het betreft een parkeerboete waar ik nooit een factuur 
of feitelijke vaststelling van heb mogen ontvangen 
(door een verhuizing en een late registratie door de 
lokale politieagent, vertraging inschrijving op nieuw 
adres). Ik werd opeens geconfronteerd met een agres-
sief opererende deurwaarder die bovenal nog gelogen 
heeft dat ondergetekende aangetekende brieven zou 
hebben ontvangen, iets wat later door de Stad Gent is 
gecorrigeerd. 
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Ik heb meermaals de Stad Gent aangeboden om deze 
situatie snel en gemakkelijk op te lossen, door de 
boete alsnog te laten betalen en het dossier af te slui-
ten, maar hierop is geen reactie gekomen. Ik kijk uit 
naar een snelle oplossing van deze situatie. 
Als de Stad Gent en/of individuele werknemers van de 
Stad Gent geen vertrouwen heeft of behoefte heeft om 
het belang van een individuele burger te behandelen 
en de verantwoordelijkheid hierover te nemen, en 
het ook een andere partij op laat knappen, dan had-
den zij bijvoorbeeld ook kunnen nagaan bij de Stad 
Antwerpen wat de reden van de vertraging van de 
inschrijving nieuw adres is geweest, welke de reden 
van het niet-ontvangen van de schijnbaar opgestuurde 
facturen/aanmaningen is geweest.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf bezorgt ons een historiek van 
dit dossier waaruit duidelijk blijkt dat alle wettelijke 
stappen gezet zijn en de procedure voor aanmaning 
en inning van de retributie correct werd gevolgd. Of 
verzoeker de retributie onder zijn ruitenwisser heeft 
gevonden kunnen wij nu niet meer nagaan. Maar hij 
betwist de retributie niet want hij is bereid haar te beta-
len. Hij weigert echter de kosten te betalen omdat hij 
de aanmaningen niet zou ontvangen hebben. Dat hij de 
eerste, kosteloze, aanmaning niet heeft ontvangen, ook 
dat kunnen wij niet nagaan, want het Mobiliteitsbedrijf 
houdt daar geen kopie van bij en registreert enkel de 
datum van verzending. Maar het staat wel vast dat het 
Mobiliteitsbedrijf de aangetekende zending, waaraan 
administratiekosten zijn verbonden, wel degelijk naar 
het juiste adres heeft gestuurd, het officieel gekende 
adres. Dat verzoeker toen misschien al verhuisd was, 
maar daar nog geen aangifte van had gedaan, dat 
kan het Mobiliteitsbedrijf niet weten. Dat verzoeker 
zijn perikelen met zijn adreswijziging in Antwerpen 
aanhaalt om aan te tonen dat hij niet op de hoogte 
werd gebracht, is helemaal niet terzake want op het 
ogenblik dat de aangetekende brief werd verstuurd, 
had verzoeker zijn aanvraag tot adreswijziging nog niet 
ingediend. Het staat vast dat de aangetekende zending 
is aangeboden, maar niet afgegeven, dat de zending 
achteraf ook niet werd opgehaald door verzoeker en 
dus is teruggekeerd naar het Mobiliteitsbedrijf. Het 
dwangbevel van de deurwaarders is op het nieuwe 
adres van verzoeker bezorgd, omdat verzoeker toen 
blijkbaar zijn adreswijziging wel had aangegeven. Dus 
ook hier is alles correct gebeurd. Wij stellen dus vast 
dat het Mobiliteitsbedrijf correct alle stappen heeft 
ondernomen om verzoeker aan te manen de verschul-
digde retributie te betalen en dat verzoeker via de brief-

wisseling perfect op de hoogte werd gebracht van de 
gevolgen van het niet-betalen van de retributie. Dat de 
brieven misschien niet ter bestemming zijn geraakt is 
louter zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij had bijvoor-
beeld na zijn verhuis zijn briefwisseling kunnen laten 
nasturen. Wij hebben geen enkele juridische basis om 
de annulatie van de retributie en de kosten te vragen 
en raden hem dan ook aan om te betalen.

Beoordeling: ongegrond
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de regelgeving correct  
toegepast, de procedure nauwkeurig gevolgd en de 
nodige informatie bij elke stap van de procedure 
verschaft.

overeenstemming met regelgeving
consequent handelen
adequate communicatie
Verzoek: 201201-112
Nutteloos abonnement.

Ik ben zelfstandige en baat een café uit in de Hoogstraat. 
Als omwonende van de parking Ter Ramen ben ik naar 
de opening van de parking geweest. In een speech 
werd benadrukt dat Gent nood had aan een parking 
voor haar inwoners en voor mensen die werken in 
Gent. Het werd dus een parking voor abonnement-
houders. 
De abonnementen bleken in het begin niet zo’n succes 
en nog geen half jaar later werd de parking open-
gesteld voor iedereen, wat geleid heeft tot de druk 
bezette parking die het vandaag de dag geworden is. 
De eerste jaren kwam het soms voor dat ik toekwam 
aan de parking en dat deze volzet was. Wanneer ik 
aan de intercom vertelde dat ik een abonnement had, 
liet men mij telkens via de middelste ingang binnen, 
zonder problemen. 
Tijdens de Gentse Feesten van 2010 echter, wanneer 
ik bij een volzette parking opnieuw via de intercom 
vertelde dat ik een abonnement had, mocht ik niet 
binnen. Ik heb dan bijna een uur moeten aanschuiven 
vooraleer ik binnen kon. Eenmaal geparkeerd ging ik 
naar boven (bureau) uitleg vragen en die was kortweg: 
“Vanaf nu krijgen abonnementen geen voorrang meer.” 
Na lang aandringen kreeg ik het telefoonnummer van 
een dame van het Parkeerbedrijf. Die mevrouw vertelde 
me net hetzelfde, dat abonnementen geen voorrang 
meer kregen. Meer nog: ze vertelde me dat wanneer 
ik de eerste jaren wel voorrang kreeg met een abon-
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nement, ik dit moest zien als een gunst. 
Mevrouw hamerde er op dat er in het reglement staat 
dat abonnees geen voorrang hebben. Dit staat nu ook 
op de website van het Parkeerbedrijf. Toen ik echter 
een abonnement aanschafte, 4 jaar geleden, was dit 
nog niet het geval. Integendeel, dit kon zelfs niet in het 
reglement staan aangezien het een parking betrof voor 
abonnees. Wanneer het Parkeerbedrijf zijn reglement 
wijzigt, vind ik het toch opportuun dat men de bestaan-
de abonnees hiervan duidelijk op de hoogte brengt.
Voor het feit dat die beslissing ten eerste nooit dus-
danig was meegedeeld en zo plots kwam, dat ik ten 
tweede mijn zaak op tijd dien te openen en ten derde, 
dat die regel van kracht gaat tijdens de Gentse Feesten, 
waardoor ik 9 dagen onzeker was of ik al dan niet 
parkeerplaats zou hebben, daar kreeg ik slechts haar 
excuses voor.
Op de vraag of ik nog verder kon gaan met mijn klacht 
was het antwoord negatief. 
Zodoende besliste ik mijn huidige abonnement voor-
lopig nog te behouden en probeerde me op drukke 
momenten te voorzien van alternatieven. Na enkele 
maanden kreeg ik van een andere abonnementhouder 
te horen dat het Parkeerbedrijf wellicht veel klachten te 
slikken kreeg daar wij terug voorrang kregen met ons 
abonnement. Daardoor zette ik mijn zoektocht naar 
andere parkeermogelijkheden uiteraard stop.
Want, effectief, de volgende malen dat de parking vol-
zet was, mocht ik inderdaad weer direct naar binnen. 
Tot vrijdag 20 januari. De toegang werd mij terug 
ontzegd. Nadat ik mijn beurt had afgewacht, parkeerde 
ik en ging ik terug naar boven (bureau), waar ik een 
gesprek had met een jongeman wiens shift juist begon-
nen was. Ik legde hem uit dat ik als zaakvoerder mijn 
café op tijd wens te openen en dat het Parkeerbedrijf 
(of Mobiliteitsbedrijf Stad Gent zoals het tegenwoordig 
heet) nog maar eens van mening veranderd was wat 
betreft het beleid rond abonnementen. En nu moet ik 
in het kader van Gent Lichtstad (met uiteraard een vol-
zette parking) terug naar alternatief vervoer zoeken, dit 
terwijl ik toch jaarlijks een niet onaardig bedrag betaal 
voor mijn abonnement. 
Na ons gesprek stond ik perplex: ik ben beleefd geble-
ven en ben uiteindelijk gewoon vertrokken. 
Wat ik te horen kreeg was het volgende: “Als je in de 
buurt van de Dampoort woont, moet je maar sportief 
zijn en met de fiets komen!” Op mijn antwoord dat ik 
geen fiets heb, repliceerde hij: “Ge kunt misschien een 
fiets vragen aan één van uw klanten. ”Wanneer ik hem 
vroeg of er nog abonnementhouders waren die klach-
ten hadden was zijn antwoord: “ Klachten?!, we krijgen 
volop klachten, ik heb niets liever, hoe meer klachten 

hoe liever en ik heb nog het liefst van al dat ze agres-
sief worden, ga jij ook agressief worden?” Ik heb niets 
meer gezegd. Ik vroeg enkel nog eens bij wie ik verder 
terecht zou kunnen. Een nummer of e-mailadres van 
iemand van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent wou hij 
mij niet geven. Wel zei hij dat ik contact kon opnemen 
met de ombudsvrouw. 
Zodoende belde ik u deze middag op. Daarnaast belde 
ik nogmaals naar het Mobiliteitsbedrijf. Ik vertelde 
de dame dat ik de manier waarop ik behandeld werd, 
aanvoel als dat er grondig met mijn voeten werd 
gespeeld. Eerst heb ik als abonnementhouder bij een 
volzette parking wel voorrang, dan plots niet meer, na 
enkele maanden dan weer wel en nu plotseling weer 
niet meer! 
Tot slot benadrukte ik dat de parking er in het begin 
enkel was voor abonnees, een groot contrast met vier 
jaar later wanneer het juist de abonnees zijn die in de 
kou worden gezet.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf was parking Ramen 
van in het begin gebouwd als een parking vooral voor 
abonnementhouders, zonder voorbehouden parkeer-
plaats en dit staat duidelijk in het reglement van de 
parking. Dus als men een abonnement koopt weet 
men op voorhand dat men geen aanspraak kan maken 
op een vaste parkeerplaats. Maar ook kort parkeren is 
er altijd mogelijk geweest, zegt het Mobiliteitsbedrijf. 
Dus: de parking is vooral bestemd voor abonnemen-
ten, maar niet exclusief. Deze mogelijkheid was van in 
het begin opgenomen in het retributiereglement van 
de parking, reglement dat sedertdien niet gewijzigd 
werd, zegt het Mobiliteitsbedrijf. Het is dus niet zo 
dat het bedrijf verschillende keren zijn bedoelingen 
met die parking heeft gewijzigd. Het reglement staat 
uitgebreid vermeld op de website van de Stad en op 
de website van het Mobiliteitsbedrijf. Aan de inrit en 
in de traphallen staan de reglementen geafficheerd. Op 
dat punt is de informatie duidelijk en is de communi-
catie ondubbelzinnig. Het probleem is de mondelinge 
communicatie met verzoekster, maar het is uiteraard 
moeilijk vast te stellen of inderdaad verwarrende of 
zelfs onjuiste informatie is gegeven aan de telefoon. 
Vandaar het belang van de coaching van alle mede-
werkers zodat iedereen dezelfde, correcte informatie 
bezorgt. Het zou dus kunnen, maar dat is niet zeker, 
dat verzoekster niet altijd precies dezelfde informatie 
heeft gekregen.
Het grote probleem, en het Mobiliteitsbedrijf geeft dit 
grif toe, is wanneer de parking volzet is, op momenten 
van grote toevloed bij grote evenementen. De afspraak 
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is dan dat de bewakingsagent de parking sluit maar 
een marge laat voor de abonnees. Maar het gebeurt 
dat wanneer die marge is opgebruikt, de parking ook 
dan volledig vol is, met het gevolg dat ook de abon-
nees moeten wachten tot er een plaats vrij komt. Deze 
afspraken moeten consequent opgevolgd worden, 
aldus het Mobiliteitsbedrijf. Het is dus niet zo dat men 
de ene keer niet en de andere keer wel binnen kan 
als abonnee. Het hangt volgens het Mobiliteitsbedrijf 
gewoon af van de volledige volzetting van de parkeer-
garage. Al blijven wij het eigenaardig vinden dat men 
een abonnement verkoopt zonder een parkeerplaats te 
garanderen. Over de uitspraken en de klantvriendelijk-
heid van de agent, zal het Mobiliteitsbedrijf een intern 
gesprek voeren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het Mobiliteitsbedrijf past zijn retributiereglement cor-
rect en consequent toe. De schriftelijke communicatie 
was onvoldoende op de website op dat moment. Over 
de mondelinge communicatie kunnen wij ons niet 
uitspreken want wij hebben enkel het verhaal van 
verzoekster, dat niet formeel bevestigd wordt door het 
Mobiliteitsbedrijf. Het probleem stelt zich wel als de 
parking volzet is: er is geen alternatief aangeboden.

Aanbeveling:
Zorg ervoor dat alle medewerkers steeds op dezelfde 
lijn zitten, in hun communicatie met de burger, zodat 
een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap overge-
bracht wordt. Klantvriendelijkheid is een must. Zoek 
naar een alternatief bij een volzette parking of bereken 
dit op voorhand in de abonnementsprijs en communi-
ceer hierover.

actieve informatieverstrekking
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201203-259
Koppig e-loket.

Ik heb op 17 februari 2012 een verlenging gevraagd 
van de bewonerskaart van een wagen waarvan men op 
het Mobiliteitsbedrijf al alle papieren heeft. Het is een 
tweede betalende kaart van 200 euro. 
Op 20 februari stuurt het Mobiliteitsbedrijf een brief 
dat men de aanvraag niet kon verwerken. Ik bel en 
men deelt mij mee dat het komt omdat er een spatie 
is tussen de cijfers en letters van mijn nummerplaat. 
Waarom wordt dit niet onmiddellijk elektronisch mee-
gedeeld waar men op moet letten bij het invullen? 

Ik doe opnieuw een aanvraag, nu zonder spatie. Ik krijg 
opnieuw een brief dat mijn aanvraag niet kan verwerkt 
worden. Ondertussen is mijn kaart verlopen. Nu blijkt 
dat ik de papieren van de wagen niet heb ingescand. 
Waarom? Ik heb die al eerder bezorgd, het gaat enkel 
om een verlenging van dezelfde wagen en waarom kon 
men dat niet meteen meegedeeld hebben? En waarom 
is niet van de eerste keer meegedeeld wat er eigenlijk 
aan mijn aanvraag mankeerde?

Onderzoek:
Ook wij begrijpen niet waarom bij de aanvraag via 
e-loket niet onmiddellijk de juiste richtlijnen voor het 
invullen van de aanvraag meegedeeld worden? En 
waarom krijgt men, bij het elektronisch versturen van 
de aanvraag, niet onmiddellijk de boodschap dat er 
.een fout is begaan?
Het Mobiliteitsbedrijf geeft toe dat er regelmatig 
problemen zijn met foutief ingevulde aanvragen via 
de website. Het is de bedoeling dat het programma 
wordt aangepast en dat de burger dus onmiddel-
lijk weet dat hij iets fout heeft gedaan en hoe hij het 
correct moet doen. In ieder geval, de manier waarop 
het nu verloopt met een brief die zegt dat er iets fout 
is ingevuld maar niet zegt wat, waardoor de burger 
naar het bedrijf moet bellen om mogelijke oorzaken 
te vernemen, dit is geen efficiënte manier van werken. 
Wat het opnieuw inscannen van de documenten betreft 
zegt het Mobiliteitsbedrijf dat zij op het moment van 
de verlenging moeten kunnen nagaan of de burger 
nog altijd recht heeft op de bewonerskaart. Een tweede 
betalende bewonerskaart wordt pas opgestuurd nadat 
alles gecontroleerd is en nadat de kaart ook betaald is. 
In ieder geval moet er dringend werk gemaakt worden 
van een aanpassing van de website, want ook voor het 
Mobiliteitsbedrijf zal dit een tijdswinst betekenen en 
voor de burger is dit een betere dienstverlening.

Beoordeling: gegrond
De aanvragen via het e-loket zijn niet klantvriendelijk 
opgesteld, er wordt op die manier niet efficiënt gewerkt 
en de burger krijgt niet de nodige richtlijnen.

Aanbeveling:
Werk dringend aan een meer performante website en 
e-loket.
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zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201204-402
Vergeten.

Op 11 december 2009 heb ik een retributie gekregen 
voor het parkeren voor mijn eigen poort. Na tussen-
komst van de ombudsvrouw heeft het Parkeerbedrijf 
toen beslist dat als ik betaal voor 17 februari 2010 
ik de administratieve kosten van 20 euro niet moest 
betalen. Ik heb betaald op 12 februari 2010. Nu krijg 
ik van het Mobiliteitsbedrijf een herinnering dat ik nog 
45 euro moet betalen voor diezelfde retributie, dezelfde 
overtreding van 11 december 2009. Dat begrijp ik niet. 
Heeft het Parkeerbedrijf, nu Mobiliteitsbedrijf, vergeten 
dit dossier af te sluiten?

Onderzoek:
Blijkt, na onderzoek bij het Mobiliteitsbedrijf, dat ver-
zoekster effectief haar retributie in 2010 correct betaald 
heeft en men haar op dat moment meegedeeld had dat 
ze de administratieve kosten niet hoefde te betalen. Dit 
laatste is blijkbaar niet in het dossier genoteerd zodat 
de procedure voor de administratieve kosten is blij-
ven lopen. Deze fout van het Mobiliteitsbedrijf wordt 
onmiddellijk rechtgezet. We delen verzoekster mee dat 
het dossier nu definitief is afgesloten en ze dus geen 
administratieve kosten moet betalen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Noteer belangrijke beslissingen over een dossier ook 
duidelijk in het dossier, zeker als het een invloed heeft 
op de correcte afhandeling van de procedure.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201204-450
Cijfer teveel.

Op 24 maart 2012 heb ik een parkeerboete gekre-
gen ter hoogte van de Rooigemlaan te Gent van het 
Parkeerbedrijf Stad Gent. Ik erken deze inbreuk (ver-
geten plaatsen van blauwe parkeerschijf). 
Op de pakeerboete staan een aantal gegevens. De 
nummerplaat die op de boete staat, strookt niet met 
mijn nummerplaat: de letter W is foutief. Ik heb inder-
daad de parkeerschijf vergeten te plaatsen maar ik ga 
niet akkoord om een boete te betalen die niet correct is. 
Ik heb contact opgenomen met het Parkeerbedrijf. Hier 

werd gezegd dat ze de fout opgemerkt hadden en deze 
aangepast hebben in hun computersysteem. Ik ben van 
mening dat als er parkeerboetes geregistreerd worden 
deze wel correct moeten zijn.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf geeft onmiddellijk toe dat de 
vaststeller bij het opschrijven van de nummerplaat 
een W teveel heeft geschreven. Dit is inderdaad een 
zorgvuldigheidsfout, die echter niets verandert aan 
het feit dat verzoekster, en dat betwist ze niet, een 
parkeerovertreding heeft begaan en de retributie dus 
terecht is uitgeschreven. De overtreding is bewezen en 
de retributie blijft verschuldigd. De onzorgvuldigheid 
van de vaststeller kan niet ingeroepen worden om de 
terechte retributie van verzoekster te annuleren.

Opvolging:
Het Mobiliteitsbedrijf laat ons weten dat zij hun 
excuses aan verzoekster hebben aangeboden voor 
het onzorgvuldig noteren van de nummerplaat. We 
vernemen ook dat verzoekster haar retributie correct 
betaald heeft.

Beoordeling: gegrond
De nummerplaat is niet correct overgeschreven. Er 
werd een letter teveel genoteerd.

Aanbeveling:
Als men voor de burger de puntjes op de 'i’’ zet, dan 
ook voor zichzelf. In elk geval mocht verzoekster zelf 
niet toegegeven hebben dat het om haar auto ging, 
dan zou het Mobiliteitsbedrijf haar het voordeel van de 
twijfel mogen geven.

redelijke termijn
consequent handelen
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201205-502
Kwijt te schelden retributies.

Wij wonen voor één jaar op een appartement met 
garage in een bewonerszone. We kunnen geen bewo-
nerskaart krijgen omdat we niet geregistreerd (kunnen) 
worden. De toewijzing van een garage diende tevens 
om problemen met parking van de wagen te voorko-
men. Van meet af aan stellen wij dat we ons willen 
schikken naar de parkeerreglementen in de bewo-
nerszone maar de reglementering moet wel duidelijk 
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zijn en niet tot verwarring leiden. De kern van mijn 
betwisting betreft de totale onduidelijkheid met betrek-
king tot de parkeerrechten en plichten. Dan is er ook 
nog de willekeur in verband met de toepassing ervan 
en de onjuiste opgave en weergave van de situatie op 
het ogenblik van de 'overtreding'. Daar bovenop het 
niet of onvolledig beantwoorden van de klachten. De 
retributies werden uitgeschreven, niet omdat we voor 
of op de oprit van onze garage tijdelijk stationeerden 
maar omdat we de nummerplaat op de garagepoort 
hadden aangebracht. Nochtans staat op de website van 
stad Gent: “Wanneer de nummerplaat op de inrij niet 
overeenkomt met de nummerplaat op de wagen die 
ervoor geparkeerd staat, kan de parkeercontroleur een 
proces verbaal opmaken en kan de auto getakeld wor-
den”. De parkeerwachter verbaliseerde omdat we onze 
nummerplaat op de poort hadden aangebracht. Omdat 
het politiereglement voorrang heeft op dat van het 
Parkeerbedrijf hebben we de retributie in vraag gesteld 
omwille van deze ontstane verwarring en onduidelijk-
heid. De verordening van de dwangbetalingen van 
198,51euro en 223,51 euro hebben dus feitelijk te 
maken met het gegeven dat we de nummerplaat op 
de poort hebben aangebracht niet met de feitelijke 
vaststelling dat we op de inrij van de garage stonden. 
De verwarring wordt in de hand gewerkt door het 
Parkeerbedrijf zelf. Als antwoord op mijn klacht zegt 
het Parkeerbedrijf: "Als men niet in aanmerking komt 
voor een bewonerskaart men wel degelijk een ticket 
moet kopen indien men parkeert voor de garagepoort." 
In mijn antwoord verwijs ik naar eerdere verklaringen 
van het Parkeerbedrijf: “U mag dus wel degelijk de 
plaats voor uw garage innemen. Het Parkeerbedrijf 
mag retributies uitschrijven op plaatsen voor de 
garage als de replica van de nummerplaat van de voer-
tuigen aan de garage is bevestigd. Neemt u de replica’s 
weg, dan wordt het politionele bevoegdheid en mogen 
de vaststellers geen retributies meer uitschrijven.” 
Als beide beweringen niet in tegenspraak zijn dan 
toch wel heel verwarrend en onduidelijk. Wij worden 
geverbaliseerd terwijl naast onze garage dagelijks tal 
van werfwagens en wagens die behoren tot personeel 
van de werf onreglementair geparkeerd staan en geen 
bewonerskaart noch biljet voorleggen, en niet gecon-
troleerd worden. Dit stoort ons niet en dit ontslaat ons 
niet van onze plichten maar we mogen ervan uitgaan 
dat in rechten de toepassing van de reglementen voor 
elke Belg dezelfde zijn. Het is ons nooit verduidelijkt 
waarom er in ons geval van de vier opgemaakte 
retributies er slechts twee voor invordering, nu onder 
dwangbevel, werden overgemaakt. Eén boete werd 
geannuleerd. Het Parkeerbedrijf: "Het spreekt voor 

zich dat na de vaststelling van 5 augustus 2010 het 
Parkeerbedrijf automatisch is overgegaan tot annule-
ring, daar u nog niet op de hoogte was van de nieuwe 
reglementering.” Spreekt het voor zich? Wanneer  
wordt er 'automatisch' overgegaan tot annulering 
terwijl het reglement terzake stamt van 22 maart 2010? 
Van welk tijdstip wordt er wel overgegaan tot inning? 
We hebben het geapprecieerd dat we in dit geval wer-
den ingelicht over wat de juiste toedracht inhoudt van 
een (verwarrende) reglementering. Waarom het in de 
praktijk in het ene geval wel van toepassing is maar in 
het andere geval niet is niet duidelijk. Waarom worden 
we niet gewaarschuwd voor een reglementering die 
trouwens, daarover ondervraagd, door niemand in 
onze kennissenkring is gekend. Dit geldt evenzeer 
voor het parkeren in een ‘bewonerszone’, toegestaan 
mits het aanschaffen van een ticket. Waarom in de 
praktijk het ene geval het bedrag van de retributie 50 
euro is , in het andere geval 25 euro, blijft ook voor 
verwarring zorgen. Over de retributie van 5 augustus 
2010: daarin wordt gesteld dat de aanhangwagen zich 
bevond ter hoogte van nr. 176. Ik heb dit onmiddellijk 
betwist omdat mijn aanhanger gekoppeld was aan mijn 
auto die zich bevond voor de inrij van mijn garage. 
Het Parkeerbedrijf betwist dat. Toen de vaststellers de 
retributie uitschreven stond ik bij mijn voertuig. Ik heb 
daar melding van gemaakt in mijn klacht van 13 sep-
tember 2011. Daarover is me nooit iets meegedeeld. 
Mocht alles alsnog op misverstand berusten dan heeft 
dit wellicht te maken met het feit dat het antwoord op 
mijn klacht van 13 september 2011 me pas bereikte 
als bijlage van de e-mail van 21 februari 2012, dus 
vijf maanden later. Het betreft hier een e-mail met een 
onvolledig e-adres. Ik kon dat schrijven niet ontvangen 
hebben. In de e-mail van 6 maart 2012 wordt dit door 
het bedrijf toegegeven. Dit 'misverstand' leidde alsnog 
niet tot een uitvoerig beantwoorden van mijn speci-
fieke klachten. Integendeel, mijn dossier lag inmiddels 
bij de ‘cel invorderingen’  en in de e-mail van het 
bedrijf wordt een ultimatum gesteld en gedreigd met 
de deurwaarders. Het totale bedrag van de boete is 
inmiddels 422,02 euro. Inmiddels waren er negen 
maanden verstreken. Of er sprake is van een 'redelijke 
termijn' laat ik aan uw oordeel over.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek van de verschillende retributies 
blijkt dat er op gebied van communicatie van meet af 
aan heel wat fout is gelopen, aan beide kanten. Het 
gaat hier om verschillende retributies in verschillende 
situaties, waar ook verschillende reglementering op 
van toepassing is. De retributie omdat hij geparkeerd 
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stond voor zijn garagepoort zorgt voor heel wat ver-
warring. Zo kan men volgens de wegcode voor zijn 
eigen garagepoort staan als men een dubbel van zijn 
nummerplaat op zijn garagepoort heeft aangebracht. 
Een inbreuk hierop wordt door de Politie gesanctio-
neerd en men krijgt een verkeersboete. Nu speelt hier 
ook het retributiereglement een rol: men mag voor zijn 
eigen poort reglementair parkeren op voorwaarde dat 
men aan het geldende parkeerregime voldoet. En dat is 
voor verzoeker het probleem: zijn poort ligt in een par-
keerzone voor bewoners. Hij moet dus een bewoners-
kaart hebben om daar te parkeren, maar hij kan geen 
bewonerskaart krijgen want hij is daar niet gedomicili-
eerd. Bij het onderzoeken van de mailberichten tussen 
verzoeker en de medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf 
ontdekken wij toch enkele misverstanden en onduide-
lijkheden: er wordt hem bijvoorbeeld gezegd dat hij 
een ticket had moeten nemen, maar dat geldt niet in 
een bewonerszone. Het komt er dus op neer dat de 
man voor zijn eigen poort wel kan parkeren volgens de 
wegcode (als zijn nummerplaat op de garagepoort is 
aangebracht), maar niet volgens het parkeerreglement 
(want bewonerszone en hij heeft geen bewonerskaart). 
Dit is hem nooit duidelijk gezegd, integendeel het 
Mobiliteitsbedrijf heeft de verwarring in stand gehou-
den door te herhalen dat hij een ticket had moeten 
kopen. Het Mobiliteitsbedrijf geeft dat toe. Verzoeker 
beweert dat andere wagens, vooral werfwagens, geen 
retributie krijgen. Waarop het Mobiliteitsbedrijf ant-
woordt dat werfwagens geen retributie krijgen als ze 
een vergunning inname openbare weg hebben. Het 
Mobiliteitsbedrijf heeft ook uitgezocht dat diezelfde 
dag nog zeven wagens een retributie hadden gekregen. 
Er is dus geen sprake van ongelijke behandeling. Ook 
het verwijt van weinig correcte huisnummering bij 
de lokalisatie van de verkeerd geparkeerde wagen of 
aanhangwagen wordt door het bedrijf verworpen, want 
zegt het Mobiliteitsbedrijf, deze nummering is enkel 
informatief en doet niets af aan de geldigheid van de 
vaststelling. Wat de aanhangwagen betreft: de eerste 
retributie is geannuleerd omdat de nieuwe regeling 
op dat ogenblik nog maar pas in voege was en waar-
schijnlijk onvoldoende bekend was. Maar er wordt 
wel verwacht dat de aanhangwagen in het vervolg wel 
volgens het geldende parkeerregime wordt geparkeerd. 
Wij hebben als ombudsdienst wel problemen met het 
feit dat een vaststeller van het Mobiliteitsbedrijf aan 
verzoeker zou gezegd hebben: neem de nummerplaat 
weg en dan riskeer je geen retributie. Je riskeert wel 
een boete, maar de controle is minder streng. Dit kan 
niet: de vaststellers, die in dienst van de Stad werken, 
hebben een voorbeeldfunctie en mogen dus niemand 

aanraden om een overtreding te begaan en dus bewust 
de regelgeving te overtreden. Niettegenstaande het feit 
dat ook verzoeker niet zo duidelijk communiceert en 
zeer lang wacht om te reageren, ook naar de ombuds-
dienst toe, zetten wij de bemiddeling verder omdat 
ook het Mobiliteitsbedrijf steken heeft laten vallen. Er 
is hem, voor zover wij weten, nooit duidelijk gezegd 
waarom de ene retributie 25 euro bedraagt en de ande-
re 50 euro. Dit gaf verzoeker de indruk dat men wil-
lekeurig te werk ging. Uiteindelijk wordt een gesprek 
georganiseerd tussen verzoeker, de ombudsvrouw en 
het Mobiliteitsbedrijf en worden alle elementen op een 
rijtje gezet. Resultaat is dat het Mobiliteitsbedrijf, na 
een laatste controle van alle mailberichten beslist om 
buiten de eerste retributie, alle andere kwijt te schel-
den, samen met de gemaakte kosten, en dit hoofdza-
kelijk op basis van de onduidelijke, soms foutieve en 
in ieder geval verwarrende communicatie.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Ongegrond voor rechtszekerheid: niets wijst erop dat 
er willekeurig opgetreden wordt, integendeel: verzoe-
ker is één van de acht parkeerders die een retributie 
hebben gekregen, die dag. De andere criteria worden 
als gegrond beoordeeld.

Aanbeveling:
Zorg ervoor dat de communicatie duidelijk is, op maat 
van het probleem of de klacht, geen algemeenheden, die 
de burger dan zelf in de juiste context moet plaatsen.
Het feit dat hier zowel de verkeerscode van toepassing 
is als het parkeerreglement, blijft voor verwarring zor-
gen. En ook voor misbruiken.

klachtenmanagement
Verzoek: 201206-625
Onduidelijke signalisatie.

Bij deze zou ik gebruik willen maken van de ombuds-
dienst. Het gaat om een parkeerretributie die wij 
wensen te betwisten. Ik heb reeds een mail gestuurd 
naar de betrokken stadsdienst en ook inmiddels een 
antwoord ontvangen. 
Hadden wij de borden opgemerkt dan hadden we ons 
daar al niet geparkeerd, nogmaals wij stonden juist 
aan het huis met de stellingen waardoor het zicht 
ernstig belemmerd werd om het verkeersbord te zien. 
Ik vermoed dat de persoon die de overtreding heeft 
vastgesteld onze wagen ook gefotografeerd heeft, daar 
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moet op te zien zijn dat wij aan het huis met de stel-
lingen geparkeerd stonden. 
Tevens hebben wij ons daar geparkeerd omdat wijzelf 
gehinderd waren om onze woonst te bereiken. Dit ten 
gevolge de braderij in de Kortedagsteeg.

Onderzoek:
Uit de foto's ter plaatse blijkt dat klager tussen ver-
bodsborden geparkeerd stond en het Mobiliteitsbedrijf 
dus eigenlijk geen retributie had mogen uitschrijven. 
Enkel een proces verbaal kon hier uitgeschreven wor-
den. Op basis hiervan gaat het Mobiliteitsbedrijf over 
tot het annuleren van de retributie.

Beoordeling: gegrond
Het Mobiliteitsbedrijf had, toen klager zijn eerste mail 
stuurde, de foto's moeten nakijken van de vaststelling. 
Dan zouden ze onmiddellijk gezien hebben dat klager 
tussen een verbodsbord geparkeerd stond en er dus 
geen retributie uitgeschreven kon worden.

doorschuifgedrag
klachtenmanagement
Verzoek: 201208-838
Abonnement NMBS-parking.

Ik heb reeds 15 maanden een abonnement in de 
parking Gent-Sint-Pieters. Op 15 maart 2012 konden 
we de parking niet inrijden wegens een brandalarm. 
Ik was verplicht om mij in de straat te parkeren. De 
weinige 'gratis' parkeerplaatsen rond het station waren 
natuurlijk al ingenomen en ik heb me dan maar gepar-
keerd in de Koningin Fabiolalaan. Het was daar echter 
niet mogelijk om een dagticket te nemen. Doordat ik 
gehaast was om naar Brussel te gaan, kon ik mijn 
wagen niet meer verplaatsen. Toen ik terug aan mijn 
wagen was, zag ik dat ik een retributie had ontvangen 
van 25 euro. Ik heb deze retributie betaald maar ik zou 
willen dat dit bedrag terugbetaald wordt. 

Onderzoek:
Deze klacht wordt ons overgemaakt door de 
Ombudsman voor de Treinreizigers. 
Verzoeker had namelijk eerst de NMBS aangeschre-
ven om de parkeerretributie terugbetaald te krijgen, 
maar volgens de NMBS is hier sprake van overmacht 
en zijn zij niet verantwoordelijk voor de retributie 
die klager heeft ontvangen. Wij bemiddelen bij het 
Mobiliteitsbedrijf om overmacht in te roepen. Buiten 
de wil van verzoeker om kon zij niet parkeren in de 

parking van de NMBS en moest zij een parkeerplaats 
in de buurt zoeken. Doordat er in de onmiddellijke 
omgeving van het station geen parkeerplaatsen zijn 
waar men lang kan parkeren, kon verzoeker ook niet 
aan de betaalplicht voldoen.
In eerste instantie gaat het Mobiliteitsbedrijf mee in 
de stelling dat hier sprake is van overmacht en zijn 
zij bereid om de retributie, die verzoeker ondertussen 
al betaald heeft, terug te betalen. Een week later laat 
het Mobiliteitsbedrijf echter weten dat zij niet meer 
akkoord gaan om overmacht in te roepen. Bij over-
macht moet een externe factor er voor zorgen dat de 
burger geen enkele andere mogelijkheid meer had. Het 
Mobiliteitsbedrijf vindt dat verzoeker de mogelijkheid 
had om zich alsnog in orde te stellen en te voldoen aan 
de betaalplicht door zich wat verder te parkeren en een 
dagticket te nemen. Volgens het Mobiliteitsbedrijf is 
de parkeerregeling rond het station algemeen gekend 
en moet een burger, die met de trein gaat werken, een 
zekere marge incalculeren, eigen aan het openbaar 
vervoer. Het Mobiliteitsbedrijf wil de retributie dus niet 
meer terugbetalen en verwijst verzoeker hiervoor door 
naar de verzekeraar van de NMBS. De ombudsvrouw 
wijst op het gebrek van empathie en meent dat door dit 
gehakketak de reiziger/pendelaar in de kou staat, dat er 
geen enkel begrip voor dit probleem wordt opgebracht 
en dat er ook naar de toekomst toe niet echt naar een 
oplossing wordt gezocht. De ombudsvrouw vindt het 
niet kunnen dat het Mobiliteitsbedrijf eerst ingaat op 
het terugbetalen van de retributie en daarna niet meer. 
De ombudsvrouw raadt tot slot de NMBS nog eens 
aan om samen met het Mobiliteitsbedrijf naar een 
oplossing te zoeken en blijft bij haar standpunt dat 
deze retributie moeten worden terugbetaald omdat dit 
werd beloofd en ook omdat dit antwoord aan verzoeker 
reeds werd overgemaakt. De retributie wordt terugbe-
taald van het budget van de Ombudsdienst. 

Beoordeling: gegrond
Zowel de NMBS als het Mobiliteitsbedrijf schuiven de 
verantwoordelijkheid van zich af. 
Het Mobiliteitsbedrijf gaat eerst akkoord om de retribu-
tie terug te betalen wegens overmacht maar verandert 
dan opeens van mening en wil uiteindelijk toch niet 
ingaan op onze vraag om de retributie terug te betalen.

Aanbeveling:
Het is van belang om samen met de NMBS aan tafel 
te zitten voor wanneer dit zich nog eens voordoet in 
de toekomst.
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Dienst Economie

Verzoek: 201207-757
Gent verwende.

Afgelopen vrijdag bezochten we met een zevental 
vriendinnen de stad Gent. Om ons voor te bereiden 
surften we onder andere naar de Gentverwent-website, 
waar we tot ons groot genoegen een bon konden 
afprinten voor een heus Gentverwent-pakket... Hierop 
staat noch een datum, noch enige extra informatie over 
het verlopen van de termijn of dergelijke vermeld... We 
trokken hierop naar de Standaard boekhandel, waar 
we na 15 minuten wachten te horen kregen dat deze 
bon een verouderde versie is, en bijgevolg niet meer 
geldig...
Nochtans staat er op de bon niets vermeld dat dit 
een reeds verouderde bon is... Het dagje Gent werd 
hoe dan ook een succes, maar toch waren we licht 
teleurgesteld na het vernemen van dit nieuws. De ver-
ouderde website en de bon staan bijgevolg nog steeds 
op het internet en is nog steeds af te printen...
Misschien is het opportuun deze alsnog te (laten) 
verwijderen door de IT-afdeling.

Onderzoek:
Klacht wordt opgevolgd en er wordt bijgestuurd op 
eerstelijn.

Verzoek: 201211-1277
Gent verwent?

Op zaterdag 21 oktober 2012 kocht ik Gent Verwent 
Cheques aan de automaat in het winkelcentrum Gent 
Zuid. Hoewel de betaling ten bedrage van 60 euro 
correct verlopen was, kwamen er geen cheques uit de 
automaat. Ik belde naar het nummer op de automaat, 
maar daar kreeg ik een antwoordapparaat aan de lijn.
Ik ging toen naar het Administratief Centrum waar ik de 
boodschap kreeg dat ik me tot de Stadswinkel moest 
wenden.
Op maandag 22 oktober 2012 ging ik naar de 
Stadswinkel, daar kreeg ik de boodschap dat ik bij 
de Dienst Economie moest gaan. Gezien de Dienst 
Economie niet meer open was, ging ik op dinsdag 23 

oktober 2012 naar de Dienst Economie.
Daar heb ik mijn probleem uitgelegd. Ze zeiden me 
toen dat ik niet de enigste was die dit voorhad en dat 
ik zeker tijdens de week nog iets zou horen.
Ik heb toen mijn rekeninguittreksels van 21 oktober 
2012 afgegeven als bewijs dat ik wel degelijk een beta-
ling aan de automaat gedaan had. Ik gaf ook een kopie 
van mijn identiteitskaart en bankkaart af en gaf mijn 
adres, gsm-nummer en e-mailadres door. Op dinsdag 
29 oktober 2012 ontving ik een mail vanuit Dienst 
Economie met de vraag of ikmijn geld terug wens of 
cheques wou ontvangen.
Op 22 oktober 2012 had ik reeds doorgegeven dat 
ik mijn geld terugwenste aangezien ik op 21 oktober 
genoodzaakt was een ander cadeau aan te kopen en ik 
de cheques nu dus niet meer nodig had. Ik heb toen 
geantwoord op de mail dat ik mijn geld terugwenste. Ik 
kreeg geen antwoord terug maar een bericht dat deze 
persoon de rest van de week afwezig zou zijn.
Op dinsdag 6 november 2012 ontving ik een mail 
vanuit Dienst Economie (van een andere medewerker). 
Zij vroeg me om mijn rijksregisternummer en mijn 
adres door te geven. Ik mailde deze gegevens naar 
haar door met de mededeling dat ik dit op 22 oktober 
2012 reeds had doorgegeven. Als antwoord kreeg ik 
dat haar collega haar nog niets had doorgegeven en 
de mededeling dat mijn betaling op 16 november 2012 
zou gestort worden vanuit de Stad Gent. Vandaag (23 
november 2012) staat het geld nog steeds niet op mijn 
rekening.
Ik belde zonet naar de medewerkster om te vragen of er 
iets fout gelopen was. Ik kreeg toen te horen dat ze de 
documenten verkeerd had ingevuld en dat de betaling 
pas vandaag zou verwerkt worden maar dat ze 99% 
zeker was dat het geld volgende week op mijn rekening 
zou staan. Ik heb er alle begrip voor dat de technologie 
ons soms in de steek laat, maar ben absoluut niet 
tevreden over de manier waarop dit wordt afgehandeld. 
Ik betreur het dat het meer dan een maand duurt voor 
dit in orde komt en dat ik zelf verschillende pogingen 
moet ondernemen om op de hoogte te zijn van de 
betaling.

Onderzoek:
De Dienst Economie onderzoekt wat er juist fout 
gelopen is en waar het proces verbeterd moet worden.
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coördinatie
Verzoek: 201212-1329
Gent verwen(s)t.

Na uw publiciteit op WTV hebben wij telefonisch en 
schriftelijk (mail) onze bestelling overgemaakt voor 
de Gent Verwen(s)t-bon ter waarde van 125 euro op 
23 november. 
Telefonisch kon men ons niet helpen want er waren 
computerproblemen.
Vorige week woensdag (29 november) telefonisch 
contact opgenomen maar de twee personen hiervoor 
verantwoordelijk waren met verlof(?). Men heeft ons 
telefoonnummer genoteerd en men zou ons 's ande-
rendaags terugbellen.
Wij wachten nog altijd op het telefoontje, ondertussen 
is onze goesting verdwenen. Jammer !!!!

Onderzoek:
Deze klacht wordt, na onze tussenkomst, door de 
dienst opgevolgd maar na de derde klacht over dit pro-
ject en de onbereikbaarheid van de dienst, beschou-
wen we dit als een gegronde tweedelijnsklacht.

Beoordeling: gegrond
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DIENSTEN VAN DE STADSSECRETARIS

Dienst Belastingen

redelijke termijn
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201210-1179
Onbeantwoord bezwaar.

De Stad Gent heeft op 14 april 2011 een bezwaarschrift 
ontvangen in verband met reglement op verwaarloosde 
woningen voor mijn pand in de Garensteeg. Ik heb dit 
bezwaarschrift conform de regels ingestuurd  het was 
ontvankelijk, de regels waren duidelijk op voorhand 
meegedeeld.
Op 22 april 2011 krijg ik een brief dat mijn bezwaar-
schrift op de belasting van 2010 ontvangen is  en de 
tekst luidt: ‘u zal binnen de wettelijke termijn met een 
aangetekend schrijven op de hoogte gesteld worden 
van de collegebeslissing”. Nergens vind ik wat die 
wettelijke termijn inhoudt. Ik heb wel gevonden welke 
de wettelijke termijn was voor het indienen  van mijn 
bezwaarschrift. 
Aangezien er verwezen wordt naar een wettelijke 
termijn verwacht ik ook binnen een redelijke termijn 
antwoord en ik ga er ook van uit dat die redelijke ter-
mijn per wet is geregeld. Nergens op mijn heffing noch 
ontvangstbrief staat er bijvoorbeeld dat de wettelijke 
termijn zes maanden is en welke stappen ik kan zetten 
mocht ik binnen de wettelijke termijn geen antwoord 
krijgen.
Ik heb de collegebeslissing gekregen ondertekend 
op 18 oktober 2012 dat is dus anderhalf jaar na 
mijn bezwaar. Ondertussen ben ik van de inventaris 
geschrapt omdat ik alle werken uitgevoerd heb.
Er is mij meegedeeld de schorsing geen invloed had 
op de belasting aanslagjaar 2010 maar omdat ik na een 
half jaar niets hoorde ging ik ervanuit dat de beslissing 
niet meer genomen was binnen een geldige termijn 
en dat ze dus verviel omdat wanneer ik mijn bezwaar 
niet zou indienen binnen de drie maand men met mijn 
bezwaar geen rekening zou gehouden worden.

Onderzoek:
Volgens de Dienst Belastingen bestaat er effectief 
een wettelijke termijn voor het beantwoorden van een 
bezwaarschrift. Het Decreet van 30 mei 2008 betref-
fende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

stipuleert dat de bevoegde overheid binnen een termijn 
van zes maanden uitspraak doet. De termijn wordt met 
drie maanden verlengd bij ambtshalve aanslag. Men 
rekent vanaf de datum van ontvangst van het bezwaar-
schrift. De dienst zegt dat zij streven om die termijn te 
halen, maar dat zij daar niet in slagen. Oorzaak is in de 
eerste plaats het grote aantal bezwaarschriften die de 
dienst moet verwerken. Komt daarbij de complexiteit 
van sommige dossiers. Wij vragen ons af wat de 
mogelijkheden zijn van de burger wanneer de Stad er 
dus niet in slaagt om binnen de wettelijke termijn te 
antwoorden. Blijkt dat de burger zich tot de rechtbank 
van eerste aanleg moet richten om zijn gelijk te halen. 
Ook dit is in het decreet bepaald. Toch vinden wij het 
ergens onlogisch dat er voor de Stad geen enkele 
sanctie is voorzien, terwijl het de Stad is die niet aan 
haar verplichtingen voldoet. Naast het feit dat de dub-
bele belasting voor verwaarlozing (geheven door de 
Stad en door het Vlaams gewest) al voor de burger 
een verwarrende zaak is, komt er nog de last bij om 
een gerechtelijke procedure te starten wil hij zijn recht 
halen. Dit lijkt ons geen faire behandeling. Het is dan 
ook absoluut noodzakelijk dat de Dienst Belastingen 
er alles aan doet om de wettelijke termijn wel te halen. 
Op dit punt is de klacht duidelijk gegrond. Wat ons 
daarenboven verwondert is dat verzoeker, na zijn klacht 
bij de ombudsvrouw, een aanmaning krijgt om ook 
verwijlinteresten te betalen, vanaf de vervaldag, dit is 
1 juni 2011 tot de dag dat de belasting betaald werd: 
november 2012. Men houdt dus geen rekening met het 
feit dat verzoeker pas op 18 oktober de beslissing over 
zijn bezwaarschriften heeft ontvangen. Een stuk van de 
procedure (betalen verwijlinteresten) wordt toegepast 
maar een ander deel (wettelijke termijn van antwoord) 
wordt niet toegepast. Dit roept op zijn minst vragen op.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de redelijke termijn betreft. Voor de 
toepassing van de procedure spreken wij geen oordeel 
uit, maar stellen wij toch heel wat vragen.

Aanbeveling:
Werk een systeem uit dat het mogelijk maakt om de 
wettelijk voorziene termijn voor een procedure te 
eerbiedigen.
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Dienst Gemeenschapswachten

Verzoek: 201209-915
Verloedering.

Het was ooit een mooie buurt, maar stilaan zien we 
een progressieve verloedering van onze buurt: het 
Casinoplein en aanpalende Wispelberg en Johan 
Daisnestraat.
-  Het onkruid tiert welig op het Casinoplein, en 
 dit al sinds zo lang dat de stenen op het pleintje 
 beginnen omhoog te komen.
 -  Straatvuil is een blijvend probleem en met 
 het nieuwe schooljaar zal dit opnieuw toenemen: 
 in de slordige omgeving die het nu is kan men 
 moeilijk aan de scholieren vragen dat zij voor orde 
 en netheid zouden zorgen.
-  Wat dat straatvuil betreft gelieve er bij de 
 omliggende scholen, en dat zijn er (gelukkig) 
 verschillende op aan te dringen dat zowel directie 
 en via hen de leerlingen dit probleem positief 
 educatief zouden aanpakken en hen er op te wijzen 
 dat daadwerkelijke overtredingen kunnen en 
 zullen worden beboet.
-  Ook Karel Miry staat, ondanks herbeplanting 
 van zijn tuintje midden het onkruid, dat ook 
 op zijn sokkel groeit.
-  Vandalen hebben zijn ogen en snor met rode 
 verf bewerkt, een troosteloos beeld voor de 
 toondichter van het Vlaamse volkslied.
-  Stadsdiensten waarschuwden ons ooit voor 
 het risico op boete wegens onkruid op onze stoep. 
 Blijkbaar zijn die boetes wel zeer laag als je de 
 stoepen ziet langs alle openbare (oude 
 veeartsenijschool, atheneum, OCMW) en/of 
 leegstaande gebouwen in de Wispelbergstraat.
-  Het ‘tuintje’ van de oude veeartsenijschool in 
 de Johan Daisnestraat ligt er al even slecht 
 bij en is al evenzeer een kweekplaats van onkruid 
 en een sluikstort.
-  Direct zuidelijk hiervan (Johan Daisnestraat) zorgt 
 de dakgoot van de oude veeartsenijschool 
 gegarandeerd voor een douche van de 
 voorbijgangers. Sinds vele jaren!
-  De straten Johan Daisnestraat en Wispelbergstraat 
 zijn een erbarmelijke schande, sinds meer dan 20 
 jaar, nog verergerd sinds de constructie van de l
 aatste schoolgebouwen.
-  De leegstaande en steeds weer gekraakte huizen 
 in de Wispelbergstraat accentueren verder de 
 verloedering van de buurt. De aftakelende oude 
 gebouwen van het atheneum staan er, in hun 
 chaotische samenhang met de nieuwbouw zelfs 
 nog fier bij…

Onderzoek:
We geven de meldingen door aan de Gemeen-
schapswacht voor verdere opvolging.

Beoordeling: geen oordeel

Juridische Dienst en Kennisbeheer

actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201203-235
Gladde tramhalte.

Mijn echtgenote is op 3 februari 2012 zwaar gevallen 
op het trottoir aan de tramhalte ter hoogte van het 
Geraard de Duivelsteen in de Henegouwenstraat. De 
oorzaak was dat de tramhalte noch het trottoir ijsvrij 
waren gemaakt. Ze was ernstig gekwetst, werd naar de 
spoeddienst van het ziekenhuis gevoerd en werd daar 
geopereerd. Ze heeft een enkelbreuk en er moest een 
metalen spil in haar voet gebracht worden. Ik heb De 
Lijn per mail aangeschreven omdat ik ervan uit ging 
dat zij verantwoordelijk waren voor het onderhoud 
van hun haltes. Een burger is wettelijk verplicht het 
trottoir voor zijn deur sneeuw- en ijsvrij te houden, 
moet de overheid dat niet doen? Ontsnapt De Lijn 
aan die verplichting? Ik kreeg een mail terug dat De 
Lijn enkel verantwoordelijk was indien een ongeluk 
gebeurde bij het in- of afstappen. Maar mijn vrouw 
was op de tram aan het wachten. Dus zij schuiven de 
verantwoordelijkheid af. Ik heb dan op 5 februari naar 
de Juridische Dienst van de Stad een mail gestuurd 
omdat ik meen dat de Stad toch ook verantwoordelijk 
is voor de staat van de openbare weg. Ik heb nog 
geen reactie gekregen, ondanks een herinnering op 13 
februari.  Zelfs geen ontvangstmelding of een melding 
dat zij nog met het onderzoek bezig zijn. Ik maak mij 
hierover ongerust.

Onderzoek:
Wij informeren bij de Juridische Dienst naar een stand 
van zaken van het dossier en vragen ook hoe het komt 
dat verzoeker na drie weken nog geen ontvangst-
melding van zijn klacht heeft ontvangen. Blijkbaar 
wordt dit niet gedaan: volgens de Juridische Dienst 
wordt er eerst een dossier opgestart, advies van de 
betrokken dienst ingewonnen en daarna wordt het 
volledige dossier overgemaakt aan de verzekering. 
Het is de verzekering die verzoeker een ontvangst-
brief stuurt en het dossiernummer meedeelt. Wij 
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begrijpen deze procedure, maar vragen ons toch af 
of een eenvoudige, administratieve ontvangstmelding 
dergelijke klacht naar de ombudsvrouw niet zou kun-
nen vermijden. Voor een reactie ten gronde is drie 
weken, voor een juridisch onderzoek, geen onredelijke 
termijn. Verzoeker is in feite even te vroeg naar de 
ombudsvrouw gekomen. Maar die stap heeft hij gezet 
uit ongerustheid omdat hij helemaal niets vernam, ook 
niet dat zijn klacht goed toegekomen was.

Opvolging:
De daaropvolgende dag laat verzoeker weten dat hij 
van de verzekering een brief ontvangen heeft om de 
goede ontvangst te melden van zijn claim.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Wanneer men een schadeclaim ontvangt van een 
burger, stuur hem een eenvoudige ontvangstmelding 
zodat hij weet dat zijn klacht goed toegekomen is.

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid

Verzoek: 201210-1132
Samenlevingshinder Biekorfstraat.

Ik kom ook in naam van mijn buren.
Omdat het speelplein in de Wasstraat is opgedeeld 
tussen Bulgaarse en Turkse kinderen, en dat die elkaar 
mijden, wordt er eigenlijk meer niet dan wel op het 
speelplein gespeeld, maar wel op straat. Vooral in de 
Biekorfstraat en de Zeemstraat.
Dat gaat vooral om voetballen. Dit is gevaarlijk voor de 
kinderen, maar de ouders wonen in de straat en treden 
niet op. Wat ons echter vooral hindert, is dat ze sjotten 
tegen de auto’s (schade die men niet kan bewijzen, en 
ze hebben nooit iets gedaan, zelfs al sta je er op te kij-
ken…). De ballen komen ook in de dakgoten terecht, 
en een kleine bal bijvoorbeeld zorgt voor lekken en 
wateroverlast. Dat is natuurlijk wel vast te stellen, 
alleen… de bal is van niemand en de verzekering komt 
niet tussen, want je moet je dakgoot maar uitkuisen.
Andere vaststellingen: als de fietsen van de studenten 
enkele dagen op dezelfde plaats in het fietsenrek staan, 
worden ze ter plaatse ontmanteld… onder de ogen van 
de ouders.
Blikjes in perken en uittrekken van struiken. Als je 
een opmerking maakt, krijg je onmiddellijk terug dat 

je een racist bent…De wijkagent is al op de hoogte 
(herhaaldelijk aangesproken) en nu zaterdagavond 
opnieuw via 101. Antwoord: dat de politie niet kan ver-
bieden om op straat te voetballen. Vandaar dat ik naar 
de ombudsvrouw kom, omdat dit probleem anders 
aangepakt moet worden.
Met de ouders is niet te spreken. Bijvoorbeeld, wan-
neer je zegt dat het afval in de vuilnisbak moet, krijg 
je te horen dat je een racist bent. Of als ze op je auto 
schoppen… gene praat. Of bedreigingen dat je een 
pak rammel kunt krijgen, echt intimidatie. Voorts is 
communicatie moeilijk: verschillende nationaliteiten 
(ik denk Marokkanen, Bulgaren en Turken) en som-
mige groepen komen onderling ook niet overeen… 
Belgische .kinderen kunnen niet meer op het speel-
plein van de Wasstraat spelen, hun fiets wordt afge-
pakt, enzovoort, enzovoort.
Laat het duidelijk zijn: kinderen moeten spelen, maar ook 
de grenzen kennen en ze mogen andermans eigendom 
niet beschadigen, ook niet van de studenten. Bezoekers 
vragen zelf om hun auto in de garage te mogen plaatsen 
omdat ze bang zijn van beschadigingen…

Onderzoek:
We geven het verzoek door aan Lokale Preventie en 
Veiligheid voor een gecoördineerde 
aanpak van de problemen in de buurt.

Beoordeling: geen oordeel
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KABINETSSECRETARIATEN COLLEGE 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Kabinet schepen van Burgerzaken en 
Protocol

redelijke termijn
Verzoek: 201202-195
Gouden bruiloft.

De reden waarom we ons tot u richten is tweeledig:
In de eerste plaats voelen we ons in zekere zin beledigd 
en niet als volwaardige Gentenaars behandeld.
Ten tweede vinden we geen gehoor bij de verantwoor-
delijke dienst. Opdat u zou weten waarover het gaat 
schetsen we u graag de situatie.
Op 21 december 2012 vierden we ons gouden bruiloft. 
We wisten dat de Stad Gent voor de jubilarissen nor-
maliter een of andere huldiging voorziet en verwacht-
ten dus aangeschreven te worden, maar het bleef stil 
aan de kant van de Stad Gent. Eerst dachten we dat die 
festiviteit niet meer doorging, maar toevallig, op een 
nieuwjaarsreceptie, ontmoetten we een schepen en 
vernamen van hem dat er nog wel aandacht besteed 
werd aan dat gebeuren. De schepen nam onze coör-
dinaten op en beloofde ons dat we een telefoontje 
mochten verwachten van een van zijn medewerkers. 
Dat gebeurde inderdaad: zij had contact opgenomen 
met de Dienst Burgerzaken - Huwelijken en daar had 
men haar gezegd dat wij ons moesten begeven naar 
het loket bevolking.
Het kwam ons voor of we daar op onze knieën mis-
schien moesten gaan smeken dat ze toch eens aan 
ons zouden denken. Verbolgen over zo weinig respect 
schreven we via gentinfo@gent.be het kabinet van de 
burgemeester en schepenen aan, waar men ons verder 
doorverwees naar het e-mailadres van de schepen van 
Burgerzaken, waar we nogmaals onze klacht herhaal-
den en vroegen persoonlijk aangeschreven te worden 
met eventuele verduidelijking en verontschuldiging 
voor de aanpak, wat zeker op zijn plaats zou zijn, maar 
de schepen van Burgerzaken schijnt ons te negeren.
Daarom vriendelijk verzoek de betreffende dienst wak-
ker te schudden zodat ze eindelijk doen wat ze moeten 
doen: er staan voor de bevolking van de stad Gent en 
geen uitzonderingen maken.

Onderzoek:
Wanneer we een kopie van de e-mails vragen, ont-
dekt verzoekster zelf dat ze een verkeerd e-mailadres 
gebruikte. Ze stuurt haar mail dus door naar het juiste 
adres van de schepen en krijgt onmiddellijk telefonisch 
reactie. Er wordt ook direct een datum vastgelegd voor 
de viering. Vieringen van jubilarissen gebeuren inder-
daad enkel op aanvraag. Een tweetal maanden voor de 
huwelijksverjaardag wordt naar alle jubilarissen een 
felicitatiebrief gestuurd en daarin staat dat ook ver-
meld. Ook naar verzoekster en haar echtgenoot werd zo 
een felicitatie verstuurd. Het is niet helemaal duidelijk 
of ze die ook ontvangen hebben, maar 
nu worden er alleszins concrete afspraken gemaakt 
voor de viering.

Beoordeling: ongegrond

Kabinet schepen van Cultuur, 
Toerisme en Feesten

redelijke termijn
Verzoek: 201201-121
Veel vragen, geen antwoord.

Op 28 augustus 2010 stuurde ik volgende mail naar 
de schepen van Feestelijkheden: “Zou u me kun-
nen inlichten indien rechtszaak tussen Stad Gent en 
vuurwerkmakers ondertussen is afgerond en indien 
gedupeerden nog kunnen rekenen op een schadever-
goeding?
Mijn dochters en ik dienden toen een klacht in als 
slachtoffers na verkeerd afvuren van vuurpijlen op 
vuurwerk aan Watersportbaan 21 juli 2006.”
De schepen ging me op de hoogte houden, maar zelfs 
na een rappel op 30 september 2010 en 22 mei 2011 
kreeg ik geen verdere informatie. Zou u me alstublieft 
een antwoord op mijn vraag kunnen geven? Ik hoop 
ten zeerste dat u meer resultaat boekt bij de schepen.

Onderzoek:
Verzoekster liet dezelfde dag nog pv opmaken van het 
vuurwerkongeluk en op 22 juli 2006 stuurde ze een 
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brief aan de toenmalige burgemeester waarin ze een 
schadevergoeding vroeg. Bij de Juridische Dienst is er 
echter geen dossier van haar terug te vinden.
Op 28 augustus 2010 vroeg ze dan aan de schepen 
van Feestelijkheden of er al meer nieuws was over de 
rechtszaak tussen Stad Gent en de vuurwerkmaker. 
De schepen antwoordde toen dat hij ging informeren 
bij de Juridische Dienst en dat hij verzoekster op de 
hoogte zou houden.
Er volgt echter geen verdere reactie en verzoekster 
informeert nog eens bij de schepen op 30 september 
2010. De schepen antwoordt dat hij laat nakijken.
Op 22 mei 2011 vraagt verzoekster nog eens een stand 
van zaken aan de schepen, maar dan komt er geen 
enkele reactie meer.
Op 21 januari 2012 komt verzoekster uiteindelijk bij 
de ombudsvrouw. Van de schepen krijgen we geen 
verdere reactie.
We informeren zelf bij de Politie en zij bevestigen ons 
dat er toen één aanvankelijk pv werd opgemaakt en 
ook twee navolgende pv's. Die werden allemaal naar 
de Procureur des Konings doorgestuurd. We raden 
verzoekster dan ook aan om via haar verzekerings-
maatschappij contact op te nemen met het Parket voor 
verdere informatie.

Beoordeling: gegrond
Het kabinet van de schepen reageerde aanvankelijk 
nog wel, maar volgde de vragen 
van verzoekster blijkbaar niet op. Zelf krijgen we geen 
reactie.

Kabinet schepen van Financiën, 
Facility Management, Sport en Haven

overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
Verzoek: 201206-607
Burkini wel of niet?

In Gentse zwembaden geldt er een verbod op het 
dragen van burkini (speciale zwemkledij met lange 
broek en lange mouwen). Ik heb reeds navraag gedaan, 
en het gaat in geen geval om hygiënische overwe-
gingen maar wel om 'religieuze neutraliteit'. Dit is 
mijns inziens in strijd met de wet tegen discriminatie. 
Vrouwen die omwille van religieuze of andere rede-

nen hun lichaam wat meer willen bedekken worden 
hierdoor toegang ontzegd tot een openbare instelling, 
met name een openbaar zwembad. Men kan zich dan 
afvragen welke maatregelen met als doel 'religieuze 
neutraliteit' er in de toekomst nog zullen worden inge-
voerd: een hoofddoekenverbod in de openbare biblio-
theek? Het verplicht achteraan plaatsnemen in bussen? 
Deze discriminatie moet stoppen.

Onderzoek:
1. Inderdaad blijkt uit onderzoek dat er in de publieke 
zwembaden in Gent een verbod is op het dragen van 
burkini’s en dat door de bevoegde schepen onder 
meer in een krantenartikel werd gemotiveerd dat die 
weigering er gekomen is “ op basis van een politieke 
stellingname namelijk religieuze neutraliteit in open-
bare zwembaden.” 
2. Met de gegevens die thans ter beschikking staan 
valt niet in te zien dat de toenmalige bevoegde schepen 
en de Sportdienst een rechtmatige beslissing hebben 
genomen om burkini’s te weigeren op basis van een 
politieke stelling namelijk dat er politieke neutraliteit 
in de openbare zwembaden moet zijn. 
“Publieke” zwembaden betekent net dat het voor 
iedereen, onafgezien van de religieuze overtuiging, 
toegankelijk moet zijn. Dat is ook het geval voor 
bijvoorbeeld de bibliotheek of ga je mensen met een 
kruisje rond de hals de toegang weigeren? In ons land 
is er immers vrijheid van godsdienst en ook is men 
dus vrij om dit te uiten. In Nederland kwam het College 
voor de Rechten van de Mens tot de beoordeling 
dat burkini’s in een Nederlands openbaar zwembad 
onterecht werden geweerd omdat daardoor een groep 
vrouwen wordt uitgesloten uit publieke zwembaden. 
Reeds eerder bleek uit klachten bij onze dienst dat  
burkini’s vooral werden geweigerd op basis van het 
vigerende reglement op de zwembaden .Aan de hand 
van pictogrammen in de zwembaden werd duidelijk 
gemaakt  wat wel en wat niet toelaatbaar was als 
zwemkledij. Een burkini staat er op als niet toelaatbaar. 
Deze voorwaarden zijn volgens de gemeenteraad (die 
het laatste reglement heeft goedgekeurd op 28 juni 
2012) ingegeven door voornamelijk zorg om hygiëne, 
veiligheid en orde. Het is juist de taak van de over-
heid om hier toezicht op uit te oefenen en het spreekt 
vanzelf dat dan ook een reglement van inwendige orde 
aangewezen is.
 Inderdaad blijkt uit onderzoeken: hoe meer textiel men 
toelaat hoe meer producten men moet bijvoegen  in 
het zwemwater  om het water als zwemwater te mogen 
gebruiken. 
Zo zijn er modellen van lichaam bedekkende zwem-
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pakken  bekend met wijde pijpen en mouwen, en 
rokjes, zwempakken met lange pijpen, loshangende 
hemden zijn verboden. Het is dan ook logisch dat 
dit alles wordt verboden. En dat daarom juist voor 
iedereen zwempakken met lange mouwen en lange 
pijpen worden verboden. Voor iedereen. Wat meteen 
ook burkini’s uitsluit en dus ook bepaalde moslima’s 
tijdens de publieksuren.
In plaats van te spreken  over burkini’s is het aange-
wezen om de term lichaam bedekkende zwempakken te 
gebruiken want daar is een veel grotere groep burgers 
mee gemoeid. Lichaam bedekkende zwempakken zoals 
duikerspakken, burkini’s en lycrapakjes voor kinderen. 
Want zwemmode evolueert: vroeger was het juist 
verplicht om het haar te bedekken met een badmuts, 
vandaag is dit niet meer verplicht.
Kan de discussie over lichaam bedekkende zwempak-
ken niet opengetrokken worden en herbekeken wor-
den? Zijn net die aansluitende badpakken in lycra en 
badmutsen niet hygiënischer en veiliger(te vergelijken 
met duikpakken)?
Zo kwamen bij  onze dienst via ouders  vragen bin-
nen om lichaam bedekkende zwempakken zeker voor 
kinderen toe te laten (ondermeer omdat dit veiliger is 
tegen zonnestralen bij buitenbaden en vooral ook om 
kindjes, die nogal mager zijn, toch wat meer tegen de 
koude beschermen). Vele jonge kinderen zwemmen 
vandaag met een lycrapakje….dat ook grote delen van 
het lichaam bedekt.
Een publiek zwembad betekent dat juist dit zwembad 
open staat voor iedereen op voorwaarde dat ze zich 
houden aan de regels. Maar die regels moeten dan 
wel zinvol opgesteld worden zodat het zwembad 
toegankelijk blijft voor een zo groot mogelijk publiek. 
Voorts moet men ook rekening houden met evoluties 
in de badpakken mode en die te toetsen aan veiligheid 
en hygiëne. Zo blijft het zinvol om de hoeveelheid 
zwemmend 
textiel te beperken….Zo spreekt het vanzelf dat  alle 
zwemkledij met lange wijde pijpen en rokken en 
mouwen om hygiënische en veiligheidsredenen wordt 
verboden.
Dat het bedekken van haar door badmuts zelf aan te 
raden is. Wat is de motivering om  lichaam bedek-
kende strak aanspannende lycrabadpakken te weren 
voor kinderen en volwassenen? Dat is vandaag nog 
niet altijd zo duidelijk. Voorts is het ook zinvol om 
duidelijk aan te geven wie wat doet in het beheer en 
beleid van de openbare zwembaden. 
Zo beheert TMVW de meeste openbare zwembaden 
maar in opdracht van de Stad. Volgens de schepen 
beslist de stad autonoom over het huishoudelijk 

reglement, de tarieven en de openingsuren Het meest 
recente reglement op de Gentse  openbare zwembaden 
dateert van 26 juni 2012. In elk zwembad hangen ook 
affiches met pictogrammen en die verduidelijken en 
concretiseren welke kledij nu al dan op basis van het 
stedelijk reglement  is toegelaten en in overleg met de  
beheerder van het zwembad TMVW.
Het spreekt vanzelf dat het recente stedelijke reglement 
en de huishoudelijke reglementen van de beheerder 
op elkaar moeten afgestemd zijn. Wat niet zo eind 
december 2012 duidelijk was op de website: er werd 
verwezen naar het reglement goedgekeurd door het 
directiecomité van TMVW van 2010 en een nieuw 
stedelijk reglement van 2012. Conclusie: op basis van 
religieuze neutraliteit een burger de toegang tot een 
publiek zwembad weigeren, daarvoor is geen rechts-
grond gevonden. De klacht is terecht. Of men op basis 
van hygiëne en veiligheid lichaam bedekkende zwem-
pakken kan weigeren moet verder onderzocht worden.

Beoordeling: gegrond
Op basis van religieuze neutraliteit een burger de 
toegang tot een publiek zwembad weigeren, daarvoor 
is geen rechtsgrond gevonden.

Aanbeveling:
In plaats van te spreken  over burkini’s is het aange-
wezen om de term lichaam bedekkende zwempakken 
te gebruiken want daar is een veel grotere groep bur-
gers mee gemoeid. Lichaam bedekkende zwempakken 
zoals duikerspakken, burkini’s en lycrapakjes voor 
kinderen. Want  zwemmode evolueert: vroeger was 
het juist verplicht om het haar te bedekken met een 
badmuts, vandaag is dit niet meer verplicht. Kan de 
discussie over lichaam bedekkende zwempakken niet 
opengetrokken worden en herbekeken worden? Zijn 
net die aansluitende badpakken in lycra en badmutsen 
niet hygiënischer en veiliger (te vergelijken met duik-
pakken)? Of men op basis van hygiëne en veiligheid 
lichaam bedekkende zwempakken kan weigeren moet 
verder onderzocht worden.
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DIENST OMBUDSVROUW

doorschuifgedrag
Verzoek: 201208-886
Fietsperikelen.

Onlangs reed ik, zoals vele malen in de prachige 
Gentse binnenstad via Vlaanderenstraat, Lippensplein, 
Brabantdam naar de Kouter. Op een gegeven moment 
moest ik tussen de sporen fietsen gezien er verderop 
werken waren.
Ik reed in een put tussen de tramsporen, met het 
gevolg dat de voorvork van mijn fiets afbrak.
Gezien er een braderie bezig was in de Kortedagsteeg, 
vroeg ik een agent om even mee te komen en een pv op 
te maken. Die had geen tijd en stuurde mij door naar 
de ombudsvrouw van Gent onder het Belfort. Toen ik 
mijn schade kenbaar maakte aan die mevrouw vroeg 
die wat ik in godsnaam met mijn fiets in Gent kom 
doen. Gelukkig zat ik op een stoel…
Zij stuurde mij door naar de Juridische Dienst van 
Gent die haar verantwoordelijkheid doorschoof naar 
De Lijn gezien (volgens de enen 80 cm en de andere 
70 cm) de breuk zich had voorgedaan op grondgebied 
van De Lijn. Op hun beurt beweerden zij een onderzoek 
gedaan te hebben, en beweerden zij geen put gezien 
te hebben. Mijn klacht is dat gans Gent daar waar de 
trams en bussen van De Lijn elkander overlappen er 
enorme gevaarlijke toestanden zijn voor de fietsers die 
toch het Gentse, niet met de wagen maar met de fiets 
aandoen. Navraag in de fietspunten Gent en fietshan-
delaars leren mij ook dat er nogal veel fietsbreuken 
zijn door de heel slechte toestand van het wegdek. In 
bijlage enkele foto's van hoe de toestand er bij ligt. Ik 
nodig u graag uit om eens een fietstocht te doen langs 
de Vlasmarkt, de Branbantdam, de Vlaanderenstraat 
(die ze nu aan het vernieuwen zijn). Het fietspad langs 
de Watersportbaan richting Drongen… Ik vind ook dat 
Gent verantwoordelijk blijft.

Onderzoek:
De ombudsvrouw herinnert zich het bezoek van ver-
zoeker die haar uitdrukkelijk gevraagd had op welke 
manier hij de schade aan zijn fiets bij de Stad kon 
verhalen. De ombudsvrouw heeft hem dan de juiste 
weg gewezen: de Juridische Dienst die alle schade-
claims waarbij de Stad verantwoordelijk wordt gesteld, 
in ontvangst neemt, een dossier opstart en aan de 
verzekeraar van de Stad bezorgt. Dit is een correcte 

verwijzing, geen afschuifgedrag. Dat de Juridische 
Dienst de klacht dan uiteindelijk naar De Lijn stuurt 
getuigt niet van afschuifgedrag, want het is namelijk 
zo dat De Lijn verantwoordelijk is voor de trambedding 
waar de valpartij is gebeurd. De ombudsvrouw heeft 
nooit aan verzoeker gevraagd wat hij in godsnaam in 
Gent met de fiets kwam doen. Twee van de vier mede-
werkers van de ombudsdienst komen met de fiets naar 
het werk. Ze heeft hem wel gezegd dat in Gent bepaalde 
straten minder geschikt waren om met de fiets door te 
rijden omwille van slecht wegdek of verzakte kasseien, 
maar dat er wel wat alternatieve wegen waren voor de 
fietsers.

Beoordeling: geen oordeel
Geen oordeel over eigen dienstverlening.
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OCMW GENT

Departement Financiën

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201211-1236
Deurwaarder.

In 2006 heb ik van het OCMW een huurwaarborg van 
750 euro gekregen omdat ik het toen heel moeilijk had. 
Er was toen ook sprake van dat ik dat bedrag per schijf 
van 25 euro zou moeten terugbetalen, maar daar heb 
ik later niets meer van gehoord.
In augustus, zes jaar later, kreeg ik plotseling een 
deurwaarder over de vloer die voor het OCMW een 
bedrag van 2485,90 euro (plus extra kosten) komt 
invorderen. Ik heb daarvoor contact opgenomen met 
mijn maatschappelijke werkster, maar die kon mij 
niet verder helpen en heeft mij doorverwezen naar de 
ombudsdienst.
Ik begrijp het niet goed. Ik ben destijds juist naar het 
OCMW gestapt om mij te helpen met mijn afbetalingen 
en deurwaarders, en ik heb mij daar altijd correct aan 
gehouden. En nu heb ik eindelijk alles wat op orde en 
nu sturen ze zelf zomaar uit het niets een deurwaarder 
op mij af. Waar dat hoge bedrag dan nog eens vandaan 
komt, is mij ook een raadsel. Niemand kan mij meer 
uitleg geven en uit de papieren van de deurwaarder 
geraak ik ook niet wijs.

Onderzoek:
De invordering gebeurt na 6 jaar nadat bepaalde 
documenten tot terugbetaling werden ondertekend 
door burger. 
De invordering gaat niet alleen over de huurwaarborg, 
maar ook over twee andere schulden. Verzoeker 
ondertekende in dit verband twee documenten: res-
pectievelijk voor 900 euro (17 april 2009) en 800 euro 
(14 september 2010). Blijkbaar heeft verzoeker geen 
enkele betaling gedaan. Ook al had hij ondertekend 
dat hij zelf voor die afbetaling ging instaan. Mocht er 
een afspraak zijn dat dit van zijn leefloon zou worden 
afgehouden, dan was zijn opmerking terecht geweest, 
maar dat is niet het geval. Indien verzoeker dit betwist, 
dan dient hij bewijzen van betaling voor te leggen 
(bijvoorbeeld aan de hand van bankrekeninguittrek-
sels). Indien verzoeker alsnog wenst over te gaan tot 
betalingen, dan raden wij hem aan zo spoedig mogelijk 
contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder voor 
een afbetalingsplan.

Besluit:
Uit niets blijkt dat het OCMW niet adequaat communi-
ceerde of de procedure niet zorgvuldig volgde. Het was 
verzoeker die gemaakte afspraken niet nakwam, maar 
het valt op dat het OCMW maar terugvordert na 5 jaar. 
Hier had korter op de bal moeten gespeeld worden. 
Het ging immers om een terugbetaling van waarborg 
aan het OCMW.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het OCMW had hier geen 6 jaar moeten terugvorde-
ring als bleek dat er niet tijdig werd terugbetaald door 
cliënt, wat hij nochtans beloofd had.

Aanbeveling:
Speel korter op de bal bij invorderingen en neem, 
vooraleer een deurwaarder te sturen, toch nog eens 
contact op om gewoon nog eens uit te leggen wat er 
moet betaald worden en waarom.

Departement Sociale Dienstverlening

Verzoek: 201204-373
Koppel.

Het gaat om een koppel, zij waren samen eigenaar van 
mijn buurhuis. Zij woonden daar vanaf 2002 tot zeker 
2008 of 2009 (met de twee kinderen).
Nu zouden deze mensen zogenaamd gescheiden zijn 
of gescheiden leven van 2006 en mijnheer zou stem-
pelgeld hebben en mevrouw zou sinds 2006 alleen in 
dit huis wonen. Hij woont in een ander huis in de buurt 
(als hij daar nog woont) met de oudste zoon en zij met 
haar dochter in het huis naast het mijne.
Deze papieren situatie wordt door mij als buur tegen-
gesproken want wij hebben al jaren hinder en overlast 
van Bulgaarse arbeiders die er komen en gaan in die 
woning en er nooit echt gedomicilieerd zouden zijn.
Uit  klachten blijkt dat dit huis al jaren wordt bewoond 
door Bulgaarse arbeiders, dit sinds 2008/2009, die 
elke morgen vroeg worden opgehaald. Zeker de jong-
ste twee jaar. De vrouw en haar dochter wonen er 
zeker niet. Dat kan door alle buurtbewoners bevestigd 
worden.
Buren zien dit zogezegd gescheiden echtpaar nog 
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geregeld samen in dezelfde auto en wordt toch de 
vraag gesteld of hier geen sprake is van fraude. Tot 
zeker 2008 en men twijfelt of het toch niet 2009 
was heeft men beiden altijd samenwonend gezien. 
Misschien heeft de vrouw OCMW-steun? De man zou 
stempelgeld hebben, kan dit doorgegeven worden aan 
RVA? 
Ik denk dat hier zelfs sprake is van huisjesmelkerij; 
die Bulgaarse arbeiders zitten er zeker met vijf of zes 
in die kleine woning die in 2009 al onbewoonbaar is 
verklaard en er zijn nooit enige werken uitgevoerd. 
Een jaar geleden is er gebeld naar het kabinet van de 
burgemeester om dit aan te kaarten en de volgende 
dag is de wijkpolitie van Nieuw Gent langsgekomen 
met de mededeling dat het huis bewoond werd door 
die man en die vrouw. Maar wij zijn zeer formeel: 
deze Turkse eigenaars wonen er de jongste drie jaar 
zeker niet meer. Noch de vrouw noch de man. Er heeft 
wel tijdelijk een zus van hem gewoond die door haar 
echtgenoot zwaar mishandeld werd en daar is wel een 
dossier van. De Bulgaren (komende en gaande) wonen 
er tenminste al twee jaar.

Onderzoek:
Behandeling door Lokale Politie en OCMW.

Beoordeling: geen oordeel

Verzoek: 201209925
Brilmontuur en hoorapparaat.

Ik moet jammer genoeg terug beroep doen op uw tus-
senkomst met het OCMW aangaande het niet naleven 
van hun gemaakte beloften voor tussenkomst in de 
aanschaf van brilmontuur en glazen. Zie kopie van fac-
tuur door mij betaald en niet door het OCMW.
Verder is daar nog de opleg van 253,13 euro voor het 
hoorapparaat door mijzelf te betalen tot zover ga ik 
akkoord met die beredenering.
Maar van dit bedrag dient dan het bedrag van 198,20 
in mindering te worden gebracht zijnde de tussen-
komst van het OCMW voor glazen en montuur. Balans 
54,93 euro voor mijn rekening. Waar het OCMW nu 
terug met 1.100,00 + 253,14 euro tevoorschijn komen 
is voor mij onbegrijpelijk, ik heb reeds tot tweemaal 
toe geprobeerd om aan de hand van de factuur van de 
optieker 380,00 euro door mij betaald, en met verwij-
zing naar hun schrijven van 06/12/2011 maar dit is 
allemaal boter aan de galg geweest en hebben mij nu 

reeds tweemaal een aangetekend schrijven gestuurd.  
Ik zou het daarom waarderen indien ik nogmaals op uw 
medewerking zou kunnen rekenen, om tot een vergelijk 
te komen met het OCMW.

Onderzoek:
Het aanvraagformulier voor een tussenkomst bij de 
mutualiteit voor de brilmontuur, glazen of lenzen, 
dient altijd aan het OCMW te worden overgemaakt 
wanneer een dergelijke tussenkomst dient te worden 
verleend, zodat het OCMW een eventuele tussen-
komst rechtstreeks van de mutualiteit kan worden 
gerecupereerd. Volgens het OCMW heeft verzoeker 
dat formulier op tijd bij de maatschappelijke werkster 
binnengebracht. Dit document werd ook tijdig naar 
de bevoegde dienst doorgestuurd. Echter, doordat de 
maatschappelijke werkster de juiste procedure niet 
kende, en in de mening verkeerde dat de betaling 
automatisch ging verlopen, werd de betaling niet tijdig 
uitgevoerd. Ondertussen was het dossier afgesloten 
en kon, bij het ontdekken van het feit dat de betaling 
niet was doorgegaan, deze betaling niet opnieuw uit-
gevoerd worden omdat de betaaldatum al verstreken 
was. Daarna maakte de maatschappelijke werkster een 
nieuwe verslaggeving op. Ondertussen werd de tus-
senkomst verleend. 
Dan is er de vraag waarom verzoeker dient terug te 
betalen. Dit geldt zowel voor het hoorapparaat als 
voor de brilmontuur. Verzoeker hebt een pensioen van 
ongeveer 1200 euro/maand voor zich en zijn vrouw. 
Zijn inkomen zit dus boven de gangbare barema's. 
Verzoeker is in principe in staat de kosten zelf te dra-
gen. Omdat de kosten vrij hoog zijn om in één keer te 
betalen (ca. 1300 euro voor het hoorapparaat en bijna 
300 euro voor de bril), heeft het OCMW de kosten 
voorgeschoten. Verzoeker mag dit in beperkte bedra-
gen terugbetalen aan het OCMW. Volgens het OCMW 
is dit uitgelegd en verzoeker ondertekende daarvoor de 
nodige documenten ter goedkeuring.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Leg cliënten uit wat ze precies ondertekenen en wat 
daarvan de impact is.
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Verzoek: 201211-1259
Stinkende Nederlanders.

Ik woon al 32 jaar in Nederland, maar ik ben van Gent 
en ik wil naar Gent terugkeren. Mijn vrouw ligt hier 
begraven en ik wil hier mijn laatste levensjaren slijten. 
Ik ben al 18 jaar bezig om te proberen naar Gent terug 
te komen. Ik heb gebeld naar alle huisvestingmaat-
schappijen, maar zij willen mij niet inschrijven. Ik ben 
naar het OCMW van Gent geweest (ik weet niet meer 
waar precies) en zij verwijzen mij naar de ambassade. 
De ambassade verwijst mij naar de ombudsman want 
ik ben geen Nederlander. Ik wil hier gewoon weg van 
die stinkende Nederlanders en weer in België komen 
wonen. Het OCMW Gent wil mij ook geen noodwoning 
geven. Privé-verhuurders willen evenmin verhuren 
want ik heb mijn domicilie niet in Gent.
Ik heb mij niet alleen in Gent gericht tot het OCMW en 
de huisvestingmaatschappijen. Ook naar Kinrooi en 
Zelzate heb ik gebeld. Ook daar helpt men mij niet. Ik 
ben van Gent. Gent en mijn land van oorsprong moe-
ten ervoor zorgen dat ik opnieuw kan komen wonen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt op welke rechtsgrond de 
weigering is gestoeld om verzoeker in te schrijven op 
de wachtlijst voor een sociale woning. De weigering is 
gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
reglementering van het sociale huurstelsel’. Kortom hij 
is niet meer ingeschreven in de Belgische bevolkings-
register. Dit is een voorwaarde om aanspraak te kun-
nen maken op een sociale woning. Een onderscheid 
maken tussen Belgen en niet-Belgen in het buitenland 
zou mogelijkerwijs aanleiding geven tot klachten over 
discriminatie.
Verzoeker kan altijd op zoek gaan op de privé woning-
markt, maar de prijzen zijn de jongste jaren opvallend 
gestegen, vooral in het Gentse.
Waarschijnlijk is het juist daarom dat heel wat 
Vlamingen net over de grens gaan wonen,. namelijk 
in Sas van Gent, Terneuzen enz. Kortom: net in die 
grensgemeenten wonen heel wat Vlamingen en het is 
op een boogscheut van Gent.

Beoordeling: geen oordeel

Verzoek: 201212-1384
Brugge of Gent?

Ik ben eigenlijk dakloos. Ik kom uit een ziekenhuis 
langdurige opname, was daar ook ingeschreven, word 
nu opgevangen door vrienden maar dit kan niet blij-
ven duren maar OCMW meent dat ik niet structureel 
dakloos ben. Ik kan dan ook geen referentieadres 
bekomen. Ik wil eigenlijk in Brugge gaan wonen en 
heb mij ook daar in sociale woningen ingeschreven 
maar in Brugge kan ik pas aanspraak maken op een 
sociale woning als ik drie jaar in Brugge zou wonen 
maar hoe kan ik daar wonen of aantonen dat hij daar 
verblijf? Ik heb geen vrienden in Brugge, mijn oudste 
zoon woont in Brugge. Het OCMW van Brugge stuurt 
mij door naar Gent want zij redeneren “ge hebt geen 
link met Brugge”.
In elk geval zou ik toch een referentieadres moeten 
hebben, want ik heb invaliditeitstegemoetkoming. Ik 
heb geen schulden. Ik heb 6 jaar in een ziekenhuis 
binnen gezeten en heb dus hier geen sociale contac-
ten. Ik heb bijna 20 jaar in opvang ziekenhuis hebben 
gezeten, ik ben 41 jaar. Kom ik niet in aanmerking voor 
een referentieadres? Moet ik niet begeleid worden? Ik 
ben ook bij iemand van het OCMW geweest aan het 
Heirnisplein. Ik verblijf af en toe bij vrienden en bij 
mijn moeder (in mindere mate maar die dringt aan om 
een woning te zoeken). Ik heb 1000 euro in de maand 
maar kan mijn borg niet betalen en vraag hiervoor 
hulp. Ik heb dringend nu toch een referentieadres 
nodig anders word ik ambtshalve afgevoerd.

Onderzoek:
Behandeling door OCMW.

Beoordeling: geen oordeel

Departement Ouderenzorg

Verzoek: 201204-462
Vol.

Sedert enkele maanden hebben we contact met Wibier 
Sint-Amandsberg om ons te helpen de verzorging van 
ons 91-jarige nog thuiswonende moeder te verlichten. 
Een medewerkster heeft ons dan op een dag zeer 
vriendelijk en duidelijk al de mogelijkheden uitge-
legd waarop we kunnen beroep doen, waaronder de 
surplusactiviteiten. Niet alle activiteiten komen hier in 
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aanmerking voor ons nogal ongeduldige moeder, dus 
heb ik reeds vorige week en gisteren nogmaals beves-
tigd dat ze de uitstap van heden naar het tuincentrum 
in Lovendegem zeker wou meemaken. Er werd dan 
ook afgesproken dat men haar vandaag om 13u30 zou 
komen halen. Nadat ze reeds 45 minuten buiten stond 
te wachten heb ik toch eens gebeld naar Wibier, waar 
men mij moest melden dat de auto vol zat aangezien 
er iemand langs gekomen was die niet had ingeschre-
ven. Jullie slogan indachtig "OCMW Gent is er voor 
iedereen" vraag ik mij dan ook af op welke basis men 
beslist wie er wel of niet mee mag. Ouderdom, trouwe 
bezoekers en goede bekenden of…. Gewoon willekeur 
? Een tweede punt, en misschien nog erger, is: indien 
men zo'n beslissing neemt vindt men het blijkbaar 
niet nodig de gedupeerde te verwittigen. Was ik op dat 
moment niet thuis geweest dan had ze daar nog uren 
kunnen zitten, met alle gevolgen van dien, want de 
notie tijdsbesef is aan haar voorbijgegaan. U begrijpt 
dat ze zwaar ontgoocheld was, en zij niet alleen. Ik kan 
dan ook stellen dat mijn vertrouwen in de werking en 
het dienstenaanbod van het OCMW een flinke deuk 
heeft gekregen.

Onderzoek:
Geen onderzoek – Efficiënte behandeling door OCMW 
en wordt bijgestuurd.

Verzoek: 201206-638
Pillen.

Zondagmiddag merkte ik dat er bij mama pillen lagen 
die niet voor haar bestemd waren (Omeprazole). 
Ik ben naar de verpleegster gegaan en die heeft dit 
gecontroleerd. Bleek dat het de pillen waren van een 
andere bewoner. De nog aanwezige verzorgsters wis-
ten te zeggen dat er inderdaad ’s morgens problemen 
waren geweest met de pillen in het algemeen en meer 
bepaald met die van die bewoner (geen pillen). Nadien 
heb ik van mama nog pillen gekregen allemaal van die 
bewoner (voor hart, antidepressiva, maag, pijnstiller). 
Zij was gelukkig zo alert om niets in te nemen en het 
opzij te leggen tot ik kwam. Medicatie verkeerd op 
plateau gezet? Medicatie in verkeerd potje (want alles 
reeds uit verpakking)?

Onderzoek:
Geen onderzoek – mail ontvangen in ‘bcc’.
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LOKALE POLITIEZONE GENT

Directie Operaties - Interventiepolitie

efficiëntie en effectiviteit
adequate communicatie
Verzoek: 201201-21
De purperen heide.

Toen ik drie jaar geleden van de Kempen naar Gent 
verhuisde, en meer bepaald naar de Sleepstraat, was 
ik me er niet van bewust dat ik in me een stad zou 
begeven waar er blijkbaar straffeloos van alles kan 
gebeuren dat door de wet verboden is, en dit zonder 
enige hulp of steun van de politie.
Ik geef enkele voorbeelden : 
De foto die ik insluit is een beeld vanuit mijn living. 
Dit is niet éénmalig, maar dit is het enige uitzicht dat 
ik sedert drie jaar gezien heb, uitgenomen de dins-
dagmorgen als Ivago langskomt. Ivago stuurt me naar 
de wijkagent. Na verschillende weken (de wijkagent is 
blijkbaar de enige die daarvan 'verantwoordelijkheid' 
draagt) kan ik die te pakken krijgen, en die zegt me 
doodleuk dat er niets aan te doen is, en dat ik maar 
Ivago moet bellen om het weg te laten nemen. Hij doet 
dat ook. Kan ik klacht indienen? (agent) Tegen wie? 
(ik) Ivago zei dat er misschien tijdelijk een camera zou 
kunnen geplaatst worden om te zien wie stort. (agent) 
Ga jij dat betalen? Zoals u vermoedt: een dovemansge-
sprek! Vermits properheid een hoge prioriteit gekregen 
heeft van de Stad Gent, veronderstel ik dat er van de 
burgers gevraagd wordt de vuilzakken open te maken, 
en zelf te gaan zoeken wie gestort heeft?
Ik heb veel meer betaald dan normaal voor mijn huis, 
omdat ik een garage wou. Nu is het praktisch onmo-
gelijk uit mijn garage (die uitkomt op Meerhem) te 
komen, omdat er altijd auto's geparkeerd zijn, vooral 
's avonds. De dienst 101 is heel vriendelijk en zal een 
patrouille sturen. Jammer genoeg heb ik nog geen 
patrouille gezien. Gemiddelde wachttijd tot de bestuur-
der terugkomt: drie uur. En veel discussies met de 
Turken in de omgeving: zij hebben nog nooit geweten 
dat men niet voor een poort mag staan, vermits ze nog 
nooit gehoord hebben dat er iemand een boete ervoor 
kreeg. Dus zal het wel mogen. In de zomer zag ik twee 
mensen in rood uniform rondlopen in Meerhem. Zij 
schreven boetes uit voor auto's die 'flagrante' overtre-
dingen toonden, maar voor een garage staan is geen 
'flagrante' overtreding, volgens hen. Ik kan natuurlijk, 

volgens de agent van de 101 altijd klacht indienen. 
En dan? Welke bewijzen heb ik? De politie komt niet 
eens langs.
Dus vanaf nu gebruik ik en mijn buren de claxon 
gedurende minuten! Soms reageert de bestuurder, 
soms niet.
Sedert twee of drie maanden heb ik de indruk dat het 
een échte oorlogszone is: bommekes continu. Niet nu 
en dan, maar de ganse namiddag en avond. Gisteren 
belde ik de 101. Om de 'gemoederen' te sussen komen 
ze niet patrouilleren. Een agent belde me zelfs terug 
om uit te leggen dat het niet mogelijk is tussen te 
komen, en dat dat altijd gebeurt tussen Kerst en Nieuw. 
En dat het niet mogelijk is die kerels te pakken, omdat 
ze zich verbergen als de politie toekomt. Hij kon wel 
aan de wijkagent vragen in de Sleepstraat meer te 
controleren. Vermits ik die heel goede (!) ervaring heb 
(zie boven) ben ik in lachen uitgebarsten… Ik kon wel 
contact opnemen met de commissaris, en die zou dan 
beslissen. Gaat de commissaris mij dan doorsturen 
naar de minister? Zoals elk jaar sedert drie jaar zal ik 
zien dat ik met oudjaar niet thuis ben: dan schieten 
een bende jongeren vuurwerk op mijn huis vanuit de 
overkant van de straat, en kan ik 's anderendaags de 
pijlen uit mijn tuin opkuisen. Daar ook kan ik nog altijd 
klacht indienen. 's Anderendaags wel te verstaan.
Zoals u kan lezen, zijn er meer dan frustraties over. Ik 
heb écht spijt dat ik de Kempen verlaten heb om terug 
naar Gent te komen.

Onderzoek:
Wij leggen dit voor aan de Lokale Politie en moeten 
een aantal keer aandringen op een reactie. Uiteindelijk 
blijkt dat bij de Politie nog een paar andere buurtbe-
woners klachten hadden geuit. Het gaat om een ver-
scheidenheid van problemen zoals sluikstort, parkeer-
problemen, hoge snelheid van voertuigen, enzovoort. 
Volgens de Politie werden de volgende stappen gezet:
-  De Verkeersdienst van de Politie neemt de 
 verkeersproblemen op als aandachtspunt. Er 
 werden en worden snelheidscontroles uitgevoerd.
-  De buurtinspecteur nam met verzoeker en met 
 een andere melder contact op. Uit de contacten 
 zou blijken dat de problemen zich nog altijd 
 voordoen, inzonderheid het sluikstorten en 
 de straatraces. Deze races doen zich vooral 
 voor in de nachtelijke uren. 
 De Verkeersdienst volgt dit verder op. De buurt-
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 inspecteur geeft de sluikstorten door aan
 Ivago en schrijft de overtredingen op.
-  Het Wijkzorgteam Gent-Centrum neemt de 
 overlastfenomenen op als aandachtspunt tijdens 
 de nabijheidpatrouilles.
Verder ontvangen wij cijfers over verkeersinbreuken 
in de Sleepstraat, de Huidevetterskaai en de Achterleie 
voor de periode januari-februari 2012. Er werden heel 
wat inbreuken vastgesteld in die drie straten.
De Politie voegt hieraan toe dat niet zo lang geleden 
een wijkdebat plaatsvond, waarop deze problematieken 
werden herhaald. De buurt en het stadsbestuur tillen 
zwaar aan de verkeersproblemen. Volgens de Politie 
vinden er acties plaats en er wordt verdergegaan met 
de controles. Bij de controles op de “laagvliegers” 
wordt wel eens een spel gespeeld, maar er wordt wel 
geflitst en de subjectieve pakkans verhoogt. 
Tussen 21 oktober 2011 en 30 maart 2012 vonden 
negen nachtelijke snelheidsacties plaats, met mini-
mum 0 en maximum 8 vaststellingen. De controles 
gaan verder.
Tot slot stelt de Politie dat verschillende actoren actief 
zijn in de buurt, dat ook Ivago grote inspanningen 
levert, maar dat het niet evident is om tot definitieve 
oplossingen te komen aangezien ook onbehoorlijke 
burgers een rol spelen.

Besluit:
De oorzaak van de hinder ligt bij onbehoorlijke bur-
gers.
De Lokale Politie treedt wel degelijk op, maar in ver-
spreide slagorde en dit was niet duidelijk voor verzoe-
ker. Had de buurtinspecteur beter gecommuniceerd, 
dan had deze burger zich niet tot de ombudsvrouw 
dienen te richten om een antwoord op al haar vragen 
en ergernissen te krijgen. Anderzijds tonen deze sig-
nalen ook de problematiek van deze buurt. Verzoeker 
vraagt vooral ook preventieve en proactieve aanpak 
zodat hij in een propere en veilige straat kan leven. Hoe 
groot ook de inzet is van diverse acties, het resultaat 
is niet navenant. 

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Onderzoek op welke manier er meer gecoördineerde 
slagkracht kan of welke middelen ter ondersteuning 
hier nodig kunnen zijn.

doorschuifgedrag
Verzoek: 201206-717
101.

Drie garageboxen in de Lakenstraat zijn een tijd 
geleden beschadigd door vandalen. Ik weet niet wie 
de eigenaar is, maar de ex-huurders van een van die 
boxen ken ik wel. 
In en naast deze garageboxen liggen vuilniszakken. 
Gevolgen daarvan zijn stank, ongedierte en visuele 
hinder.
Ik ben dit al gaan melden op het politiecentrum in 
Ekkergem, maar daar zei de politieman van dienst dat 
ik moest bellen naar de 101. Ik heb niet gebeld naar 
de 101. Ik vind dat dit geen super dringende zaak was, 
dat de lijnen van de 101 moeten worden vrijgehouden 
voor dringende zaken en vraag mij af waarom mijn 
probleem niet werd genoteerd toen ik daar was. Ook 
werd ik doorverwezen naar Ivago en Ivago verwees mij 
naar de politie.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat niet kan worden ach-
terhaald welke politieman op dat moment de balie 
bemande. Immers, er kan niet worden achterhaald op 
welke dag en uur dit contact gebeurde. Ook verzoeker 
kent deze gegevens niet meer. De balie-politieman kan 
dus niet worden terechtgewezen.
In elk geval neemt het betrokken diensthoofd hierover 
via de telefoon contact op met verzoeker en biedt hem 
daarbij zijn verontschuldigingen aan.
Verder vernemen wij dat de Lokale Politie de kwestie 
van de garageboxen grondig onderzoekt.

Besluit:
De politieman aan de balie hanteerde een ongepast 
doorschuifgedrag.

Opvolging:
Verzoeker meldt ons, nadat wij ons onderzoek afsloten, 
dat alles werd opgeruimd en schoongemaakt door 
Ivago. Hij bedankt ons voor onze tussenkomst.

Beoordeling: gegrond
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doorschuifgedrag
Verzoek: 201207-739
Loslopende hond.

Ik zag vandaag een loslopende hond in de straat. Ik 
belde eerst naar de politie in de Groendreef. Daar 
verwees men mij naar de politie Ekkergem.
Ik belde naar de politie Ekkergem op 09 266 69 48. 
Daar verwees men mij naar de Brandweer. Ik belde 
naar de Brandweer op 09 268 88 46. Daar verwees 
men naar de 112. Ik belde de 112. Dat was voor 12 
uur. Men antwoordde dat men de hond zou komen 
ophalen. Rond 13.15 uur belde ik opnieuw, toen ant-
woordde men dat dit niet voor hen was. Men verwees 
naar Gentinfo.
Ik belde naar Gentinfo op 09 210 10 10. Daar wist men 
niet direct een antwoord. Gentinfo belde mij even later 
terug en verwees mij naar het dierenasiel, nummer 09 
222 53 03.
Ondertussen had ik via iemand uit de buurt de eige-
naar van de hond kunnen vinden. Die persoon heeft 
de hond dan meegenomen om aan de eigenaar terug 
te geven.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat men vanaf het begin had 
moeten doorverwijzen naar Gentinfo, telefoon 09 210 
10 10.
In elk geval belde verzoeker uiteindelijk naar het 
Hulpcentrum 100/112. Dat was rond 12 uur. Men 
antwoordde dat de hond zou worden opgehaald. 
Daartoe belde het Hulpcentrum de oproep door aan 
Gentinfo. Gentinfo ontving deze oproep om 12.10 uur. 
Gentinfo wou dit doorgeven aan het dierenasiel; dit 
is de normale procedure. Omdat het dierenasiel sluit 
tussen 12.30 uur en 13.30 uur, probeerde Gentinfo 
dit nog door te geven vóór 12.30 uur. Echter, Gentinfo 
geraakte via de telefoon niet binnen in het dierenasiel. 
Uiteindelijk kon Gentinfo het dierenasiel bereiken om 
13.31 uur. Het dierenasiel zou de hond in de loop van 
de namiddag komen ophalen. Men kon geen precies 
uur opgeven. Toen verzoeker rond 13.33 uur zelf naar 
Gentinfo belde, vroeg hij hoe laat de hond zou worden 
opgehaald. Gentinfo kon dit niet weten en verwees 
voor deze informatie naar het dierenasiel, telefoon-
nummer 09 222 53 03.
Ondertussen had verzoeker een tweede keer gebeld 
naar het Hulpcentrum 100/112, omstreeks 13.15 
uur. Omdat hij een vraag stelde waarop men niet kon 
antwoorden – wanneer de hond zou worden opgehaald 
– verwees men terecht naar Gentinfo.

Besluit:
Er werd door de politie Groendreef en de politie 
Ekkergem onterecht doorverwezen. Het Hulpcentrum 
100/112 en Gentinfo handelden wel correct.

Opvolging:
Het ophalen van loslopende honden zal in de toekomst 
hoogstwaarschijnlijk niet meer gebeuren door het 
dierenasiel. De reden is dat het dierenasiel geen per-
manentie kan garanderen. Het ophalen van loslopende 
honden zal vermoedelijk worden toegewezen aan een 
privébedrijf. Voor de burger betekent dit echter niet 
zoveel. Indien men een loslopende hond opmerkt, dan 
meldt men dit gewoon aan Gentinfo op het telefoon-
nummer 09 210 10 10.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Politie Groendreef en politie Ekkergem deden een 
onterechte doorverwijzing. Het Hulpcentrum en 
Gentinfo handelden wel correct.

Aanbeveling:
Maak duidelijke richtlijnen over wie wat moet doen 
en dergelijke, zodat men niet van Pier naar Pol wordt 
doorgestuurd. Voor loslopende honden dient te wor-
den doorverwezen naar Gentinfo.

Professionaliteit
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201211-1288
Aangereden.

Ik werd op 19 oktober aangereden door een politieman.
Ik vind de feiten op zich niet erg genoeg om een offici-
ele klacht neer te leggen, maar toch vind ik het gedrag 
van deze politieman niet kunnen. Hij is, dat weet ik 
van vrienden, niet de enige die vandaag nog op deze 
manier optreedt. Als niemand iets daarover zegt zal dat 
ook niet veranderen. De interventiediensten kwamen 
wel gauw ter plaatse en waren vriendelijk en efficiënt. 
Kan u mij advies geven ?

Onderzoek:
In eerste instantie worden zowel de leidinggevende bij 
de Lokale Politie als de ombudsvrouw op het verkeerde 
been gezet. Immers, uiteindelijk blijkt dat de politieman 
in uniform was en wel zeker een en ander had moeten 
weten.
Volgens de Lokale Politie had de politieman in elk 

Hoofdstuk 4 -  Lokale Politiezone Gent



155

geval zijn identiteit onmiddellijk moeten bekend maken 
en de nodige vaststellingen moeten doen. Verder klopt 
het dat het lang kan duren voor de politie ter plaatse 
komt bij een ongeval met alleen stoffelijke schade. 
Echter, bij betrokkenheid van een politieman dient dit 
binnen de kortste keren te gebeuren.
Verder stelt de politie dat het aan de rechtssprekende 
overheid is om een uitspraak te doen over de aanspra-
kelijkheid bij het ongeval.

Besluit:
De betrokken politieman handelde niet professioneel 
en hield zich niet aan de te volgen procedure.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Grondig intern onderzoek.

Verzoek: 201205-494
Diefstal.

Op 20 april werd mijn dochter het slachtoffer van een 
diefstal die had kunnen worden vermeden, indien de 
politie van Gent onmiddellijk had opgetreden toen zij 
ernaar werd gevraagd door mijn dochter.
Op die bewuste avond stonden er zo’n 6 à 8 politieagen-
ten op de plaats waar de diefstal had plaatsgenomen. 
De daders (allen Marokkanen – een vijftal) stonden 
nog op die plaats delict toen mijn dochter zich samen 
met haar vriendin richtte tot de politieagenten. Deze 
heren en dames vonden het absoluut niet nodig om 
tussenbeide te komen en lieten de dieven hun gang 
gaan. Ze stapten in hun dienstvoertuigen en reden 
parmant van de plaats delict weg, met de melding dat 
er een andere ploeg zich ging bezig houden met die 
zaak. De daders (allen Marokkanen) namen het toen op 
een lopen en werden door de twee meisjes achtervolgd. 
Plots kwamen de opgeroepen politieagenten  opdagen, 
maar de daders waren toen niet meer aan te treffen. De 
opsteller zei dat het hem speet, maar dat hij daar niets 
kon aandoen. Er werd toen maar een VPV (vereenvou-
digd proces-verbaal) opgesteld, zonder dat mijn dochter 
de Wet Franchimont noch de nieuwe Salduz-wet werd 
voorgelezen. Deze eerste wordt nochtans nu in het VPV 
wel opgesomd, waarom? Zomaar, zonder dat de rechten 
haar waren medegedeeld. Haar vriendin heeft helemaal 
geen verklaring mogen afleggen, nochtans kon zij dat 
wel als getuige doen, maar de politie vond dit helemaal 
niet nodig. Ik vind dit als ouder helemaal niet kun-

nen. Waar blijven de rechten van het slachtoffer? Het 
gestolen goed betreft een compact fototoestel met een 
aankoopwaarde van 250 euro, de kaart kostte ongeveer 
30 euro, het beschermhoesje 15 euro, dus voor zo’n 295 
euro. Men vindt dit waarschijnlijk niet voldoende, om de 
daders die daar toen waren te arresteren.
Ik vind persoonlijk dat de daders moeten worden gevat, 
en dat de politieagenten een medeverantwoordelijk-
heid dragen voor het niet arresteren van deze voor hun 
althans makkelijk te vatten daders, daar zij er stonden 
toen ze werden aangesproken (of waren ze bang mis-
schien?). Graag bij deze, de identiteiten te controleren 
van de (zes à acht) politieagenten die daar toen met 
dienst waren. Graag zou ik vergoed willen worden voor 
de geleden schade. De bewuste goederen waren nog 
geen jaar oud en waren mijn eigendom.
Als ik het VPV lees en wanneer ik de uitleg van mijn 
dochter aanhoor, is wat er wordt weergegeven in het 
VPV niet gelijk met wat er door haar werd verklaard. 
Graag zou ik in het bezit worden gesteld van de fotoko-
pie van wat er precies is neergeschreven in het inlich-
tingenboekje van de politie. Ook haar vriendin verklaart 
dat dit niet juist is weergegeven. Daarbij komt nog dat 
er een ‘Attest van Klachtneerlegging’ wordt bijgevoegd 
die men verzoekt zorgvuldig te bewaren. In deze wordt 
er een rubriek vermeld ‘Informatie en 
rechten van slachtoffers’ dat de wet mogelijkheden biedt 
voor benadeelde personen of burgerlijke partijen. Het 
laatste zinnetje is het volgende: In dit opzicht, willen 
we uw aandacht vestigen op het belang, de ingewik-
keldheid en de mogelijke financiële gevolgen van de 
burgerlijke partijstelling. Wat me verbaast is dat men 
daarin verklaart dat het ingewikkeld is om zich burger-
lijke partij te stellen en dat het geld gaat kosten. Hadden 
ze opgetreden wanneer men het hen vroeg dan had dit 
helemaal niet hoeven vermeld te worden, daar mijn 
dochter terug in het bezit ging kunnen worden gesteld 
van het gestolen fototoestel en daarbij horende goede-
ren. Het is dus ronduit belachelijk dat men de burger 
op zo’n kleinzielige manier weeral de laan uitstuurt. Wat 
indien ze haar auto verkeerd had geparkeerd? Wat indien 
ze dronken zou een voertuig besturen, zou het dan ook 
zo’n kleinigheidje of een onnozelheidje zijn? Graag had 
ik van u verwacht dat er aan deze een positief gevolg 
naar mijnentwege kan gegeven worden.

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door Lokale Politie 
(Dienst Intern Toezicht)

Beoordeling: geen oordeel
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Verzoek: 201205-554
Inbraak.

Op de nacht van woensdag op donderdag (16 op 17 
mei) is er bij ons ingebroken om 23u00. De dieven 
hebben voor ongeveer 3000 euro materiaal mee (drie 
laptops, Ipad, fototoestel, geld, juwelen, …). Hiervan 
is een pv opgemaakt om 5u00 's ochtends door een 
politieman waarvan ik de naam ken. Ik heb hier geen 
kopie van ontvangen en ook geen pv-nummer.
Tijdens de nacht van zaterdag op zondag (19 op 20 
mei) is mijn gestolen laptop online gekomen om 
02u29. Ik heb het ip-adres hiervan kunnen noteren. 
De politie kan met dit p-adres eenvoudig het adres en 
naam achterhalen. Ik heb deze gegevens zondagoch-
tend onmiddellijk doorgebeld naar de politie en dit 
ook op mail gesteld. In de loop van maandag 21 mei 
heb ik contact gehad met de gekende politieman, die 
overigens zeer vriendelijk was en snel te werk ging. 
Vandaag dinsdag 22 mei wil ik terug contact opnemen 
met hem maar die blijkt pas donderdag opnieuw te 
moeten werken. Ik heb duidelijk gemaakt aan de per-
soon aan de lijn dat het dringend was omdat de kans 
groot is dat tegen donderdag mijn gestolen spullen 
al terug verkocht/verplaatst zijn. Ik kreeg kordaat te 
horen dat ik maar donderdagochtend moest terugbel-
len en daarmee was het gesprek afgesloten. Ik heb 
geïnformeerd of ik nog andere diensten kon spreken 
die mijn probleem dan wel konden behandelen (want 
de man aan de telefoon beweerde dat 'hij mij zelfs 
niet mocht helpen') maar dat kon blijkbaar niet. Ik ben 
zeer teleurgesteld in de werking van de politie want 
ik geef hen het adres van mijn inbrekers (die gezien 
de professionaliteit waarmee ze ingebroken hebben 
zeker nog andere slachtoffers hebben gemaakt/zullen 
maken) en nu wachten ze doodleuk drie dagen en ik 
ben machteloos om verder iets te ondernemen want ik 
beschik zelfs niet over een pv nummer. 

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door Lokale Politie 
(Interventiedienst). Verzoeker wenst klacht in te dienen 
bij Comité P

Beoordeling: geen oordeel

Directie Operaties - Wijkdienst

Verzoek: 201203-358
Verloedering.

De stad Gent wordt in veel boekjes gepromoot. De 
meest interne kern wordt dan ook goed onderhouden. 
Maar de verloedering daarbuiten is m.i. de laatste jaren 
enorm toegenomen.
Ik heb toch enkele opmerkingen aangaande de leef-
baarheid van onze straat:
1. In de Begijnengracht liggen verbodsborden 
 (datum van oktober 2011) en staan er borden 
 van juli 2011 tot juli 2012. Ik heb al naar de politie 
 gemaild met de vraag of dit een 'normale' toestand 
 is. Ik stuurde de mail op 28 februari naar 
 bvt@politie.gent.be. Tot op heden ontving ik 
 nog geen antwoord. 
2. Op nummer 10 ligt het voetpad vol met d
 uivenstront. 
3. Op nummer 60 lekt de dakgoot al sedert 2002.
 (oplapwerk aan de gevel).  Ik heb mijn overbuur 
 daar al 3 x over aangesproken en hij liegt met 
 telkens voor dat hij er binnenkort iets zal aan 
 doen. Het huis wordt verhuurd aan studenten.
4. Op nummer 83 (bij mijn buren) staat een open 
 laadwagen (remorque). Daarin is door 
 verscheidene (onbekenden) mensen afval 
 gegooid. Noch mijn buren, noch ik weten van wie 
 de laadwagen is. Onze wijkagent kennen we niet.

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door Lokale Politie & 
Dienst WBW

Beoordeling: geen oordeel

professionaliteit
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201206-701
Gekraakt.

Met dit schrijven tracht ik mij een laatste strohalm 
te vinden, in de hoop dat de problematiek die ik zal 
beschrijven, een oplossing mag vinden. Tot dusver 
werd ik echter overal mondeling de deur gewezen, met 
als gevolg dat hiervan niets staat neergeschreven. U 
begrijpt dat binnen het wettelijke kader ik hier geen 
verdere gevolgen kan aan geven, op een eventuele 
strafrechtelijke basis. Ik woon te Gentbrugge, in een 
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straat waar iedereen met een goede dosis burgerzin 
leeft, met een harmonieus gevoel als resultaat.
Echter, op 27 januari werd de woning naast mij 
gekraakt. Volgens officiële bronnen, zou de woning 
eigendom zijn geworden van de staat. Dat het kraken 
van de woning last met zich meebracht, hoeft hier 
geen betoog, waardoor de buurt al snel last kreeg van 
sluikstorterij, geur- en lawaaihinder. De foto’s die dit 
relaas der feiten zullen besluiten, spreken ongetwijfeld 
boekdelen. Als goedgelovig burger, richtte ik me als 
spreekbuis van de buurt tot de officiële instanties, 
maar al snel bleek dit een maat voor niets, daar de 
betrokken wijkagent en zijn hiërarchische meerdere 
verbaal lieten weten dat zij hier niets aan kunnen doen. 
.Ik begrijp dat dit geen leuke situaties zijn, en dat 
de  stad hier al meerdere malen mee heeft gekampt 
in het verleden, doch neemt dat niet weg, dat er 
geen acties kunnen worden ondernomen. Een weinig 
opzoekingwerk, als leek in de materie, leidde ertoe 
dat er een proces-verbaal kan worden opgemaakt van 
vaststelling der feiten. Maar ook dit was blijkbaar niet 
mogelijk. Mag hier gesproken worden van een gebrek 
aan professionalisme aan het adres van federale orde-
diensten, of is het eerder het gesloten houden van een 
“beter niet aan te roeren potje ?” Mochten er andere 
redenen zijn, laat ze me gelieve weten. Dat het kraken 
van de woning, van kwaad tot erger zou leiden, hoefde 
ik u waarschijnlijk niet te vertellen. Maar dat wij als 
ordelijke en gerespecteerde bewoners op de vingers 
worden getikt, indien het vuilnis de avond ervoor op 
de stoep staat, en de heren krakers, een alleenstaande 
achterbouw in het betrokken huis, reeds vol hebben 
gestouwd met vuilnis, is een brug te ver. De achterzijde 
van onze woningen wordt momenteel geplaagd door 
een zwerm insecten, dat het niet mooi is om te zien. 
Niemand is nog in de mogelijkheid om zijn terras/tuin 
te bezetten zonder hinder. Om nog maar te zwijgen van 
de afschuwelijke geur.
Zij wonen met ongeveer 25 personen in het betrokken 
huis, dus het is een eenvoudige rekensom, hoeveel 
vuilnis dit met zich meebrengt.
Hierbij wens ik nog te rapporteren, dat ze midden 
van de nacht op straat staan te roepen naar elkaar, en 
hierbij een hels lawaai veroorzaken.
Verder wens ik u mede te delen dat ik, weliswaar om 
andere redenen, probeer om mijn huis te verkopen, en 
dat dit uiteraard niet mogelijk is. Ik kan de potentiële 
kopers onmogelijk het terras laten zien! Niemand wil 
dit kopen, zoals het er hier nu aan toegaat. Het finan-
ciële verlies hierdoor stijgt per dag. Zonder dreigend 
te willen overkomen, begrijpt u, dat het water mij aan 
de lippen staat. En dat ik niet anders kan, dan verder te 

zoeken, tot ik geholpen kan worden. Dat de combinatie 
van de aankomende verkiezingen en de media hier 
misschien enig soelaas zouden durven brengen, noopt 
mij tot zo een denkpistes. Maar ik hoop dat ik op de 
officiële instanties, kan en mag rekenen om hier een 
einde aan te maken. 
Dat stemmen in de wandelgangen van de buurt, reeds 
woorden als “we nemen het eigen recht in handen” 
leven kregen, baart me dan ook zorgen, want voor we 
het goed en wel beseffen, gebeuren er ongelukken, 
die we liever niet meemaken. Dat mijn schrijven hier 
dient, als bewijs van kennisname, is slechts de kleine 
houvast die ik me kan permitteren als goed burger.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat diverse diensten bezig 
zijn met deze kwestie: Lokale Preventie en Veiligheid, 
Integratiedienst, Lokale Politie, Ivago, enz. Verder 
wordt bevestigd dat de Belgische staat eigendom is 
van dit huis. En er is nog geen twaalf maanden ver-
streken sinds de laatste inschrijving in het bevolkings-
register, dus komt het huis niet in aanmerking voor 
opname in de inventaris van leegstaande woningen 
en gebouwen.

Opvolging:
Op 2 april 2013 zal op het adres van het huis sinds 
1 vol jaar geen inschrijving in het bevolkingsregister 
gebeurd zijn. Op die datum zal de Stad kunnen over-
gaan tot inventarisatie wegens leegstand.

Beoordeling: geen oordeel
Omdat het huis nog geen vol jaar officieel leeg staat, 
ligt optreden tegen dit kraken niet voor de hand

Aanbeveling:
Ga actief in op meldingen van overlast door 
krakers.

Verzoek: 201206-711
Horeca.

Vandalisme en respectloosheid wordt meer en meer 
als zeer ergerlijk ervaren, zo lang het slechts om wild-
plassen gaat, maar gisteren sprak de mevrouw van de 
krantenwinkel hier in de Belfortstraat mij aan. Zij had 
camerabeelden van een paar jonge gasten die kranten 
voor haar deur in brand hadden gestoken 's nachts. (In 
Sint-Niklaas is op die manier een tiental jaar geleden 
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een bewoner boven een winkelpand om het leven 
gekomen). Ze heeft die beelden aan de politie bezorgd 
maar ze zegt dat ze niet meer in de rij gaat staan bij 
de politie om diefstallen in haar winkel, vandalisme 
op straat aan te geven omdat ze er heel veel tijd mee 
verliest. Ze is het moe omdat ze er toch geen resultaat 
van ziet ook al vindt ze de politiemensen aan de balie 
vriendelijk en behulpzaam. Maar daar houdt het mee 
op. Dergelijke camera-installaties in winkels (maar die 
toch ook wat beelden op straat laten zien.) zijn zeer 
duur maar zouden misschien de politie kunnen helpen 
om dat dat soort vandalisme op te lossen? In elk geval 
mogen dat kranten pas 's ochtends op straat worden 
gezet maar het was van haar bovenburen. Die men-
sen vertrekken 's morgens zeer vroeg naar het werk 
en die vandalen passeren soms om 4 uur 's nachts. 
Het vandalengedrag is ook gekoppeld aan  dronken-
schap. Kan er niet gedacht worden bij de politie aan 
één aanspreekpunt waar horeca vlug en snel terecht 
kan met dergelijke info. Het zou misschien wel eens 
erg behulpzaam kunnen zijn. Nu heb ik hier al jaren 
klachten over kapotgeslagen winkelruiten, plassen aan 
iemands deur, kapot geschopte vuilnisbakken enz. Dit 
soort info vanuit de horeca zou misschien als men er 
eens een overzicht van heeft interessante info kunnen 
bevatten als men de puzzelstukjes bij elkaar kan leg-
gen.

Onderzoek:
Volgens de politie werd de krantenwinkel gecontac-
teerd. De uitbaatster zou zeker nog van zin zijn om 
aangifte te doen. Er zou ook een goed contact zijn 
met de buurtinspecteur. De beelden zouden worden 
gebruikt daar waar nodig. Nog volgens de politie is er 
per wijk een aanspreekpunt voor de horeca dat gekend 
is bij de handelaars.
Hoe dan ook blijft het volgens de politie eerder toeval 
om daders te kunnen vatten. Zelfs al zijn er beelden.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Mochten meer wijkinspecteurs over de beelden van 
daders beschikken bijv. via moderne media, dan zou-
den er mogelijk meer zaken opgelost geraken.

Verzoek: 201210-1134

Boxen.

Ik heb al herhaaldelijk mijn beklag gedaan, bijna 
jaarlijks de jongste vijf jaar samen met mijn buren 
omwille van het lawaai aan ons appartementsgebouw 
van meestal jongeren met iPod, waarop boxen aange-
sloten zijn. Vooral de bastonen hinderen en ik vraag 
mij ook af hoe dit eigenlijk toegelaten is, wie de radio 
in zijn auto zo luid zou laten spelen krijgt een GAS-
boete. Het is erg storend voor de leefkwaliteit. Er is 
ook een buurman verhuisd hierdoor, omdat het zich 
blijft herhalen. Die jongeren zitten vooral juist aan het 
fonteintje aan onze deur. Ik vraag waarom dit eigenlijk 
nodig is. Kan men niet zonder die boxen en zonder 
muziek? Het is er zo aangenaam en rustig keuvelen 
maar dit wordt telkens gestoord. Ik heb twee dochters 
in de middelbare school die er ook last van hebben. 
Meestal en bijvoorbeeld vooral op woensdagnamiddag 
is het de hele namiddag dat geloei. 
Ook 's avonds vanaf 16.00 uur, soms als het goed weer 
is zeker tot 22.00 uur .Het is geen nachtlawaai maar 
het is wel erg storend. Vroeger had ik daar ook djem-
bémuziek bij, maar dat is gelukkig gedaan. Ik vind dat 
er toch een beetje respect ook voor de bewoners moet 
zijn, en dit is juist de plaats aan een appartementsge-
bouw waar er 11 bewoonde appartementen zijn.
Sommigen hebben al superisolerend glas laten steken 
maar ze willen toch ook gewoon hun rust en ook willen 
ze hun vensters nog eens open kunnen zetten. In het 
hoogseizoen hebben ze daar al heel wat activiteiten 
maar daar kunnen ze mee leven, dat hoort erbij maar 
dat constante lawaai dat zijn ze meer dan beu. Ik vraag 
of politie of Milieutoezicht hier echt niet eens dit feno-
meen kunnen aanpakken. Ik heb al met de jongelui 
herhaaldelijk gesproken. Dan zetten ze dat even stiller 
maar de enige oplossing is dat dit soort dingen niet 
toegelaten is. Dat is toch niet nodig om te genieten. Of 
dat ze dan met oortjes luisteren dan heeft er niemand 
last van. Ook cafés moeten voldoen aan geluidsnor-
men en sluizen bouwen enz.
Voorts als die jongelui–lawaaimakers eindelijk ver-
trokken zijn dan blijft de buurt achter met afval. Het 
concentreert zich vooral rond het appartementsgebouw 
en het hotel. Ook het hotel zou er klachten over heb-
ben. De wijkagent is hierover vorig jaar aangesproken 
maar de wijkagent die aangesproken is zou niet meer 
op die plaats actief zijn. 
Een tweede probleem zijn de loslopende honden. 
Hondeneigenaars schijnen elkaar daar te treffen en die 
honden lopen los. Sommige bewoners zijn zelfs bang 
daarvan. Kan hier opgetreden worden door politie? Ik 
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heb ook al de preventiedienst aangesproken via de 
telefoon. Na 22.00 uur belde ik al de 101.
Ik vraag om niet meer mijn verhaal voor de zoveelste 
keer te moeten doen, maar ter plaatse de situatie 
zelf eens te bekijken of de wijkagent van vorig jaar 
die langs was gekomen te horen. Die heeft het ook 
vastgesteld.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat er zeer veel inspanningen 
worden geleverd, omdat het toezicht op de Gras- en 
Korenlei inzake overlast genoegzaam gekend is. Verder 
deelt de politie het volgende mee:
1.  Eigenaars van honden mogen deze niet laten 
 loslopen. Dit mag nergens in Gent (behalve in de 
 daarvoor voorziene honden(parkjes)toiletten). 
 Zij kunnen met een GAS worden beboet. 
 In extremis en bij hardleerse eigenaars neemt 
 de politie de hond zelfs tijdelijk bestuurlijk in 
 beslag (naar het asiel). Dergelijke ontneming 
 van een hond gebeurde afgelopen zomer 
 twee maal.
2.  De buurtinspecteur van de Graslei is reeds vier 
 jaar dezelfde persoon. De Korenlei wordt nu (
 sinds een jaar) ook door haar gediend. De vorige 
 buurtinspecteur had drie jaar de Korenlei onder 
 haar zorggebied.
De commissaris Gent-Centrum vraagt de buurtin-
specteur en de coach van het wijkzorgteam de nodige 
controles uit te voeren in de komende winterperiode. 
Ook de overlastregisseur (Dienst Lokale Preventie en 
Veiligheid) besteedt aandacht aan het probleem.

Besluit:
Er wordt wel degelijk aandacht besteed aan het pro-
bleem. Als gevolg van deze vraag wordt deze aandacht 
bestendigd. Qua buurtinspecteur blijkt dat er continu-
iteit is. De perceptie van verzoekster spreekt dus de 
versie van de diensten tegen. Maar alle aangelanden, 
meestal horeca-uitbaters, zijn het er over eens: er is in 
het hoogseizoen nog altijd overlast ondanks de vele 
inspanningen.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Verbiedt muziek beluisteren zonder oortjes op Graslei 
en verbiedt muziek boxen in openlucht. 

Politie Diensten Korpschef

Verzoek: 201203-249
Diefstallen.

Zoals ook al in de krant is verschenen is er een stijging 
van aantal diefstallen in Gent. Dit loopt echt de spui-
gaten uit. En in het bijzonder aan de Brugse Poort, de 
jongste twee weken.
Pogingen tot inbraak en ook effectieve diefstallen 
met braak, zelfs op klaarlichte dag. De jongste twee 
weken: Meibloemstraat, Sparrestraat, Kastanjestraat, 
Bevrijdingslaan.
Het gaat om diefstallen bij gezinnen en cafés enz. Dus 
echt niet bij het grote kapitaal. En zelfs al gaat het maar 
om een poging de buurt vind dit dus zeer onrustwek-
kend. Juist op een moment dat ze eigenlijk blij waren 
dat het op het gebied van overlast van  drugsgebrui-
kers in de buurt positief aan het evolueren was. Wie 
zijn die inbrekers eigenlijk: is dit toch opnieuw gelinkt 
aan drugsgebruikers of gaat het om immigranten? In 
elk geval zijn we ervan overtuigd dat het geen profes-
sionele dieven zijn want veel kapitaal is er eigenlijk 
niet te vinden.
In die omgeving worden de diefstallen vergemak-
kelijkt omdat daar wat autoboxen staan die uitgeven 
op de Meibloemstraat en men kan vrij gemakkelijk 
via de omheining rond het autoboxterrein. Men kan 
de woningen langs de tuinen ook binnendringen, 
de buurtbewoners uit Meibloemstraat vragen of het 
niet mogelijk is dat de eigenaar van een twintigtal 
garageboxen een hek zou willen plaatsen zodat ook de 
autoboxen worden beveiligd (meer en meer zie je dat 
dit gebeurt door het eenvoudig ingeven van gsm num-
mer, zo worden die hekkens dan geopend). Niemand 
weet wie die eigenaar is. Een andere eigenaar heeft al 
een hek geplaatst waardoor ook daklozen niet meer in 
de boxen kunnen overnachten, dit dank zij 
tussenkomst van wijkagent nadat we dit hadden gesig-
naleerd. De buurt is daar in elk geval tevreden over 
want ook via die boxen werd er over de muren geklom-
men. Kan de eigenaar via de wijkagent gecontacteerd 
worden? Natuurlijk zal dit het fenomeen op zichzelf 
niet verminderen maar verschillende buurtbewoners 
hebben al inbrekers over die muren zien klimmen en 
het zou het de inbrekers toch iets moeilijker maken.
Er is ook grote behoefte van de buurt om wat meer 
informatie: hoe pakt de politie dit fenomeen aan, is er 
al resultaat enz.?

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door Lokale Politie en 
er komt ook overleg met Parket en vernieuw de aanpak, 
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wat in de eerste helft van 2013 tot een daling leidt van 
het aantal inbraken. 

Beoordeling: geen oordeel

Politie Operaties - Verkeersdienst

Verzoek: 201208-825
Tijdelijk parkeerverbod.

Aangezien het erg makkelijk is om een tijdelijk par-
keerverbod aan te vragen maar niet om hier een klacht 
over te melden wend ik mij tot u. In de Raas Van 
Gaverestraat waar ik woon en de omgeving daar rond, 
specifiek de Coupure Links is er het laatste half jaar 
een opmerkelijke toename van aanvragen van particu-
lieren die een tijdelijk parkeerverbod aanvragen voor 
werken. Op zich een goede zaak natuurlijk want het is 
steeds voor verbouwingswerken waar 
we uiteindelijk wel allemaal van profiteren. Jammer is 
dat, aangezien dit toch gratis is en voor twee maand, er 
systematisch een verlenging gevraagd wordt na deze 
twee maand (wel steeds op een andere naam maar dat 
is niet zo ingewikkeld natuurlijk).
Mocht er iets strenger op toegezien kunnen worden 
dat de borden die er staan wel degelijk aangevraagd en 
regulier zijn zodat buurtbewoners dit ook weten zonder 
risico’s van weggetakeld te worden, en er misschien 
iets kritischer zou kunnen toegezien worden bij lang-
durige verlengingen op steeds dezelfde adressen dan 
zou dit voor de buurt ongetwijfeld een grote opluchting 
zijn. Nu hebben we de indruk dat vooruitgang van 
de werken aan deze woningen en planning weinig 
belang heeft wegens de verlengbaarheidsmogelijkhe-
den. Mocht deze van kortere duur zijn dan zouden er 
wellicht niet meer tot 6 weken werven zijn waar geen 
enkele activiteit (ook buiten bouwverlof) is maar de 
borden wel gewoon blijven staan.
Deze mail heeft niks te maken met de werken aan de 
openbare weg in de Rozemarijnstraat–Papegaaistraat 
waar iedereen makkelijk het nodige begrip en geduld 
voor lijkt te kunnen opbrengen en die wel gericht zijn 
op vooruitgang van de werken.

Onderzoek:
Na enige aandringen ontvangen wij een reactie van de 
Lokale Politie (Bureau Verkeerstechniek). In de omge-
ving Rozemarijnstraat zouden op dit moment (eind 
november) de volgende vergunningen lopen :
Raas van Gaverestraat: thv huisnummer 35 => 43 
(vergunning afgeleverd voor verkeersborden E9c - 15 

meter) - vervalt 30/11;
Raas van Gaverestraat: thv huisnummer 98 => 104 
(vergunning afgeleverd voor verkeeersborden E3 - 15 
meter) - verlengd tot einde van het jaar;
Raas van Gaverestraat: thv huisnummer 93  => 97 
(vergunning afgeleverd voor verkeersborden E1 - 15 
meter) - verlengd tot einde van het jaar.
Het invoeren van het parkeerverbod aan de overzijde 
van de werken, heeft te maken met de doorstroming. 
Door het plaatsen van een container (die meestal 
breder is dan gewone voertuigen) komt de vereiste 
breedte van de rijbaan in het gedrang. Vandaar dat er 
geopteerd wordt, in dit geval, om langs beide kanten 
van de straat parkeerverbod te plaatsen. Iedere aan-
vraag wordt op die manier apart bekeken en iedere 
klacht wordt afzonderlijk behandeld.
Systematische controles zijn niet mogelijk, gezien 
verhoudingsgewijs de personeelsbezettingsgraad en 
het aantal afgeleverde vergunningen (circa 7000 op 
jaarbasis).
Wat betreft de bezetting van de werfwagens, rekening 
houdend met diverse parameters, zoals omgeving, 
bewoners, nabijheid scholen, handelszaken en der-
gelijke meer, tracht het Bureau Verkeerstechniek te 
streven naar een maximale bezetting van 40% werf-
wagens.
Het BVT beschikt echter niet over gesofistikeerde 
apparatuur, waarbij men zicht zou hebben op het 
aantal bovengrondse parkeerplaatsen per straat, die 
een degelijke leidraad zouden bieden in een perfecte 
dienstverlening. Rekening houdend ook met het feit 
dat er tevens diverse jaarvergunningen werden ver-
leend aan ondernemers en verhuisfirma's, die bij 
een correct gebruik/naleving van de voorwaarden, 
telkenmale zouden moeten in kennis stellen van het 
plaatsen van borden, heeft het BVT geen zicht op deze 
gegevens.
Het centraliseren van vergunningen met betrekking tot 
innames en wegenwerken in één databank, zou ook 
bijdragen tot een beter beheer en een globaal overzicht 
van het Gentse Grondgebied.
De Stad Gent (Mobiliteitsdienst) zou de intentie heb-
ben om in de toekomst via internet, die gegevens 
consulteerbaar te maken, doch momenteel zijn deze 
enkel ter beschikking via de Gis-databanken, waartoe 
het BVT geen toegang heeft. Vandaar dat een begroting 
van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen dan ook 
niet binnen de huidige mogelijkheden behoort.

Beoordeling: gegrond
Er ontbreekt een overzicht van de nodige controles. 
Bijsturing noodzakelijk.

Hoofdstuk 4 -  Lokale Politiezone Gent



161

Verzoek: 201210-1183

Ik ben een inwoner van de Lieven De Winnestraat, 
zijstraat van de Coupure Rechts. Enkele weken gele-
den werden de rijrichtingen in zowel de Lieven de 
Winnestraat als in de Coupure Rechts gewijzigd. 
Sindsdien is het hier chaos. Mensen trekken zich 
niets aan van de verbodstekens,  (of deze worden zelfs 
gewoon omgegooid) bijna elke dag heb ik een bijna-
aanrijding hoek Twaalfkameren en Coupure rechts, 
er ontstaan ruzies, als je de mensen er op wijst dat 
er een verbodsteken staat, dan krijg je als antwoord, 
“waar moei je je mee”… Ik snap dat de werken moeten 
gebeuren en dat het uiteindelijk beter zal zijn, maar in 
de tussentijd raakt de boel hier verrot. Ik verzeker u 
allen dat er binnen niet al te lange tijd een ongeluk 
gebeurt aan de hoek Twaalfkameren/Coupure rechts, 
de situatie is er zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk 
omdat men in volle snelheid de bocht van de Coupure 
Rechts blijft nemen. De Lijn heeft een aantal weken 
gelden een briefje in ieders bus gedropt met de aan-
kondiging dat de rijrichting alweer gingen veranderen, 
’s anderendaags ’s morgens was dat ook zo, er zijn 
al dagen geweest dat je ’s morgens vertrekt en dat 
je ’s avonds niet eens meer in de straat raakte omdat 
alle richtingen plots verbodstekens gekregen hadden. 
Vanavond na de zoveelste bijna botsing, heb ik de 
politie aan de Antonius Triestlaan gebeld. De brave 
mensen waren zelfs niet eens op de hoogte van de ver-
anderde situatie en wisten ook niet direct tot wie ik me 
moest wenden… (maar ze gingen hun best doen…).
Als er noodzakelijke wijzigingen zijn: volg ze op zijn 
minst op. Er van uit gaan dat alle buurtbewoners de 
wijzigingen netjes zullen opvolgen en uitvoeren is erg 
naïef, denk ik. 
De buurt aan z’n lot overlaten tot dat de werken gedaan 
zijn, is gewoon erg. Alsjeblieft, kan er eens iemand met 
kennis van zaken op deze wijk gezet worden? En kan 
er ingegrepen worden om de ergste cowboys/cowgirls 
er op te wijzen dat ze zich aan het verkeersreglement 
moeten houden, net zoals iedereen? Als het zo verder 
gaat, zal de buurt binnen een paar jaar misschien wel 
netjes aangelegde straten hebben, maar zal ze sterk 
verzuurd zijn.

Onderzoek:
De problemen van de verschillende buren zijn gemeld 
aan de Politie BVT en aan De Lijn. 
Ook aan de bevoegde schepen.

Beoordeling: geen oordeel
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STADSONWIKKELINGSBEDRIJF GENT

Verzoek: 201210-1197
Gekraakte panden.

Een tweetal maanden terug breng ik m’n moeder rond 
22u ‘s avonds naar huis en komt een man de hof 
opgelopen met 2 grote honden. Hij stelt zich voor als 
haar “nieuwe buurman”. Dit bleek een kraker te zijn. 
Ik zou het ten zeerste appreciëren als het 
Stadsontwikkelingsbedrijf zou in de gaten houden 
wat er gebeurt met hun eigendommen. 
Een aantal weken terug sloeg brand door het dak van 
de woning van de vroegere eigenaars. 
De radio tamtam zegt ook dat deze kraker eerst een 
aantal zaken heeft uitgebroken en verkocht. Een twee-
tal weken terug is hij nog afscheid komen nemen van 
mijn moeder. Vorige week zondag komt een Turkse 
/ Marokkaanse vrouw de hof opgelopen in paniek 
en met de vraag of ze mag bellen. Ze was één van 
haar kinderen kwijt. Ik hoop dat jullie beseffen dat 
er achteraan een zeer grote betonnen waterput ligt 
zonder omheining. Indien één van de kinderen daarin 
geraakt zijn er helemaal geen overlevingskansen. 
- Vandaag kwam dezelfde vrouw aanbellen bij m’n 
moeder daar ze geen drinkbaar water had. Ze zei dat 
het water stonk. Mijn moeder vulde een aantal flessen 
met water. Ze vroeg eveneens of ze geen oude tafel 
en stoelen had daar ze op de grond aten. M’n moeder 
gaf haar een oude tafel en drie stoelen mee. Het is zo 
stilletjes aan wel welletjes geweest. 
Indien ik als privé-verhuurder dergelijke woning zou 
verhuren, zou ik op ‘t matje worden geroepen. Het 
Stadsontwikkelingsbedrijf kan dit zomaar. Een huis 
verhuren zonder drinkbaar water en zonder verwar-
ming (en dit met 5-6 kinderen tussen 5-17 jaar).

Onderzoek:
Klacht in eerste lijn overgemaakt aan het 
Stadsontwikkelingsbedrijf dat verzoekster recht-
streeks antwoordt. De panden werden onteigend ter 
uitvoering van het RUP Afbakening Grootstedelijk 
gebied Gent. Een aantal bewoners verzetten zich 
ertegen waardoor de zaken langer duren. Om kraken 
tegen te gaan worden de lege panden verhuurd aan 
mensen die heel dringend een dak boven hun hoofd 
nodig hebben. De woningen worden gecontroleerd 
zegt het SOB en er worden herstellingen uitgevoerd. 
Het water zal getest worden. De huurders zijn op de 

hoogte van de aanwezigheid van het waterbassin.

Beoordeling: geen oordeel

vertrouwen
redelijke termijn
Verzoek: 201201-140
Huurderving.

Wij hebben in de Londenstraat een box, die wij verhu-
ren als magazijn. 
Door bouwwerken op het perceel ernaast, maar met 
overbouw op de toegang tot de garages, hebben wij 
een  huurderving opgelopen van 7 maanden huur, aan 
180 euro per maand. De bevoorrading van de opslag-
plaats gebeurt door vrachtwagens.
De werken zijn gestart op 27 april 2011. Pas vanaf 
5 november 2011 mogen de vrachtwagens gebruik 
maken van de doorgang. Het magazijn is opnieuw 
verhuurd vanaf december.  
Wij vragen 7 maanden vergoeding van 180 euro per 
maand. De garage wordt immers verhuurd vanaf de 
1ste. Wij hebben dus tot en met november geen huur 
ontvangen. Wij hebben hierover een volledig dossier 
overhandigd aan de ombudsvrouw. Wij werden slechts 
voor 3 maanden vergoed. Nochtans had het Autonoom 
Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB) zich 
toch verbonden om de gebruiksderving te betalen 
mits staving van de nodige documenten. Op 21 
december schrijven we een mail om een duidelijk 
antwoord te krijgen want we zijn het niet eens met die 
drie maanden: we willen 7 maand vergoeding. Tot nu 
toe hebben we geen antwoord gekregen maar ook geen 
weigering.

Onderzoek:
In eerste instantie zegt het AG SOB ons dat verzoeker 
een volgens hen billijke vergoeding had ontvangen 
voor drie maand huurderving. Toen verzoeker zich 
hiermee niet akkoord verklaarde werd het dossier nog 
eens bestudeerd en kwam het bedrijf naar eigen zeg-
gen tot de vaststelling dat de garage gediend had als 
magazijn voor een wijnhandel. Volgens het AG SOB 
is dit gebruik in strijd met de statuten van het garage-
complex dat bepaalt "Het is uitdrukkelijk verboden in 
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de garages … bederfbare of geurenspreidende waren 
… te bewaren". 
Het AG SOB een bijkomende vergoeding te betalen 
omdat ze meent dat klagers tegen het contract in 
bederfbare goederen hebben opgestapeld. Namelijk 
wijn in flessen. Het doet er niet toe of die wijn al dan 
niet verpakt is in flessen: het blijft een bederfbare 
waar. Dat is het standpunt van hun juridische dienst. 
Dit standpunt  is in die zin te volgen: inderdaad is er 
slechts in het reglement in  het algemeen sprake van 
“bederfbare waren’ en producten die geur verspreiden. 
Anderzijds is het toegestaan om de garage als berg-
plaats te gebruiken (er zijn maar weinig producten die 
een oneindige levensduur hebben).
Maar toch blijven een aantal vragen.
De Ombudsvrouw begrijpt niet goed op welk  objectief 
criterium het SOB zich baseert om een product uit 
die berging als bederfbaar te klasseren of als geur 
verspreidend. .Uit  het reglement blijkt:
A) dat er geen verbod is om in de bergplaats voedings-
middelen  op te bergen.
B) er geen enkel objectief criterium wordt naar voren 
gebracht om aan te duiden wat het SOB onder 'beder-
felijke waren, geur verspreidend' verstaat.
C) ook al wenst het AG SOB geen rekening te houden 
met de verpakking, het is toch een feit dat de al dan 
niet bederfbaarheid van een product ook afhangt van 
meerdere factoren o.a. de verpakking waarin het zich  
bevindt, het materiaal waaruit iets is vervaardigd enz. 
Ook geur wordt hierdoor beïnvloed. Hier ging het om 
wijn in flessen met meer dan tien procent alcohol. 
Aangezien het hier om wijn, dus alcohol, gaat van 
meer dan 10 procent die in flessen zit, is het aan te 
bevelen dat het SOB criteria gebruikt die algemeen 
aanvaard worden of op zijn minst toch aanduidt op 
welke criteria de jurist zich baseert om iets al dan niet 
als bederfbaar te bestempelen ?
De ombudsvrouw meent dat het AG SOB er beter aan 
doet om de criteria van het erkend Voedselagentschap 
te gebruiken in dit geval omdat het hier gaat om een 
product dat voorverpakt is. En in dit concreet geval 
meer dan 10 procent alcohol bevat. En waarop volgens 
de criteria van het Voedselagentschap geen houdbaar-
heidsdatum moet aangebracht worden. Hier zou men 
toch kunnen besluiten dat het hier niet gaat om een 
bederfbaar product op korte termijn? Of misschien wel 
op heel lange termijn langer dan de huurperiode van 
de garage?
Wij hebben geïnformeerd bij het FAVV (Federaal 
Agentschap voor Voedselveiligheid) wat zij verstaan 
onder “bederfbare waren”. Hun antwoord:
“De kwalificatie “bederfbare waar” is vermeld in Art. 
7. § 1. Van het Koninklijk Besluit van 13 september 

1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voe-
dingsmiddelen. Bij voedingsmiddelen die uit microbi-
ologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en derhalve na 
korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de menselijke 
gezondheid kunnen opleveren, wordt de datum van 
minimale houdbaarheid vervangen door de uiterste 
consumptiedatum. Meer nog: in het Art. 6. §1. “De 
datum van minimale houdbaarheid” staat in §4 dat “De 
vermelding van de datum van minimale houdbaarheid 
is niet vereist voor” dranken met een alcoholgehalte 
van 10 of meer vol. %;” Vele wijnen overschrijden 
dat alcoholpercentage en moeten dan ook geen houd-
baarheidsdatum vermelden. Indien de wijn een lager 
alcoholpercentage heeft dan 10 vol% moet wel een 
“Tenminste houdbaar tot” datum vermeld worden.”
Dit is dus het officiële standpunt van het 
Voedselagentschap.
Blijft het AG SOB bij zijn standpunt, dan rest er voor 
verzoeker nog een mogelijkheid. Het is inderdaad 
alleen aan de rechter om na te gaan wie hier gevolgd 
zal worden indien beide partijen, verzoeker en het AG 
SOB, niet tot een vergelijk komen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoeker is een maand na zijn mail bij de ombuds-
vrouw gekomen omdat hij nog geen antwoord gekre-
gen had. In dit geval kan men nog niet spreken over 
een onredelijke termijn, als is het wel op de rand. Het 
is duidelijk dat het vertrouwen tussen beide partijen 
zoek is. Het gaat niet meer over de ontoegankelijkheid 
van de garage en de daarmee gepaard gaande huur-
derving. Het AG SOB gebruikt juridische argumenten, 
gebaseerd op hun interpretatie van de statuten, maar 
die interpretatie is voor discussie vatbaar zijn.

redelijke termijn
Verzoek: 201202-188
Storend alarm.

Wij wonen in de Dulle Grietlaan in Gentbrugge, 
tegenover het parkinggebouw op het Trefil Arbed-
bedrijventerrein. Gisterenavond ging het (brand?)
alarm van het parkinggebouw af, hetgeen vrij regelma-
tig gebeurt. Vroeger konden we voor het uitschakelen 
hiervan beroep doen op iemand van de Stad, maar 
blijkbaar zou dit nu door een beveiligingsfirma gedaan 
worden. Toen het alarm na een twintigtal minuten nog 
niet uitgeschakeld was, heb ik contact opgenomen met 
die firma maar daar vonden ze niets terug over het par-
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kinggebouw en konden ze bijgevolg niets doen. Dan 
maar de Politie gebeld, de Brandweer is ter plaatse 
gekomen en een uur na de start van het alarm was het 
dan uitgeschakeld. 
Nu is onze vraag of dit op korte termijn niet versneld 
kan uitgeschakeld worden? Is er een contactpersoon 
die we kunnen bellen als het nog gebeurt? En is het op 
termijn ook niet mogelijk dat dit alarm na bijvoorbeeld 
twee minuten automatisch stopt? 
Daarnaast is er nog het alarm van de Zwarte Doos. Dit 
gaat regelmatig af, vaak ‘s nachts. Zou dit beter kunnen 
afgesteld worden? 
Verder willen we nog opmerken dat de parking veel 
mensen aantrekt, zowel skaters als jongeren met 
getunede auto’s die denken dat het een racecircuit is, 
wat voor veel (geluids)overlast zorgt. Kan er iets aan 
gedaan worden om die mensen buiten te houden? In 
het verleden zijn we hiervoor al bij de Politie geweest, 
maar buiten vaststelling kunnen ze ons helaas geen 
permanente oplossing bieden. Vandaar dat we deze 
mail naar jullie sturen in de hoop samen tot een oplos-
sing te komen. Meer dan twee weken geleden verstuur-
den wij dit bericht naar het Stadsontwikkelingsbedrijf  
en hebben nog geen antwoord gekregen. 

Onderzoek:
Van de Dienst Onderhoud Gebouwen vernemen wij 
dat een aantal gebouwen op de bewuste site beheerd 
worden door het Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB) 
en dat er voor enkele gebouwen een rechtstreekse 
overeenkomst is met een bewakingsfirma. Van het AG 
SOB krijgen wij geen reactie en ook verzoeker krijgt na 
twee maanden geen antwoord op zijn mail. Hoewel wij 
bij het Stadsontwikkelingsbedrijf regelmatig aandrin-
gen om verzoeker een reactie te bezorgen en om maat-
regelen te nemen tegen de overlast van jongeren op 
de parking en het onnodig afgaan van de alarminstal-
laties krijgen noch verzoeker noch de ombudsdienst 
enig antwoord. Er wordt op onze mails geen enkele 
reactie gegeven. Wij hebben dus op die manier zelf 
geen zekerheid of het Stadsontwikkelingsbedrijf hier 
betrokken partij is en aan de problemen iets kan doen. 
Aan. de toestand verandert er niets. De klacht is dus 
volkomen gegrond.

Beoordeling: gegrond
Het Stadsontwikkelingsbedrijf reageert niet. De gesig-
naleerde hinder blijft bestaan. We moeten de burger 
verwijzen naar de vrederechter als deze burenhinder 
niet opgelost geraakt. Sommigen overwegen stappen 
naar de pers.

Aanbeveling:
Geef de burger altijd een antwoord op zijn vragen, al 
bevat dit een negatieve boodschap, al kan men geen 
antwoord ten gronde geven, al heeft men geen oplos-
sing voor het probleem. Maar een antwoord moet er 
altijd komen, ook naar de ombudsdienst.

rechtszekerheid
redelijke termijn
Verzoek: 201212-1369
Schade door afbraak.

Na afbraak van de woning naast ons huis  is er ernstige 
schade ontstaan bij ons en bij de buur aan de andere 
kant. De schade bij ons is opvallend groter dan bij 
de andere. De afbraakwerken waren van die aard dat 
ons huis verzakt is en dat de schade zo groot is dat er 
mogelijk gevaar is voor de veiligheid van de bewoners. 
Er zijn vrij grote scheuren zowel in de vloer als in de 
achtergevel, en dus ook vochtigheid en schimmel op 
dit moment.  Volgens een aannemer zou de hele ach-
tergevel eruit moeten.
Ik had contact met een dame van het Stadsontwikkelings-
bedrijf en die is binnen geweest met twee personen. 
Maar ik hoor er niets meer van.
De schade is al vastgesteld op 1 juni 2012 en vandaag 
zit mijn zoon nog altijd in die beschadigde woning. Er 
is concreet nog niets voorzien om de schade te begro-
ten noch te  herstellen. Ik was in eerste instantie zeer 
blij  dat de Stad een oplossing vond voor het verkrotte 
pand naast de deur en ik de mogelijkheid kreeg om een 
stuk tuin aan te kopen. 
Een rechtszaak kan lang aanslepen en ik vrees voor 
de veiligheid van mijn kinderen, die er wonen. Ik wil 
toch  zekerheid dat mijn woning opnieuw in orde komt 
want de schade is aanzienlijk Wat  zouden die mensen 
van het Stadsontwikkelingsbedrijf doen moesten ze in 
mijn schoenen staan? Voor de andere beschadigde 
woning is al een expert aangesteld om de grootte van 
de schade vast te stellen. En voor ons?

Onderzoek:
Van het Stadsontwikkelingsbedrijf vernemen wij dat 
hun verzekeraar voor beide aanpalende woningen een 
schadedossier heeft opgemaakt. Voor beide woningen 
zal er op dezelfde dag een expertise worden uitgevoerd 
door een expert, aangesteld door de verzekeraar van 
het AG SOB. Beide verzekeringen van de schadelijders 
zijn hiervan op de hoogte gesteld. De expert stelt 
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een aantal maatregelen voor om de gevolgen van de 
schade op te heffen en vraagt aan het AG SOB de 
nodige initiatieven te nemen om verdere infiltraties te 
verhinderen. Er wordt een schaderegeling voorgesteld.

Opvolging:
Achteraf blijkt dat niet alle partijen aanwezig waren: 
de aannemer van de afbraakwerken ontbrak en ook de 
verzekeraar van verzoekster was afwezig. Er werden 
wel voorlopige maatregelen afgesproken door de twee 
experts, met de bedoeling de schade te beperken.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Dat de zaken zolang duren is ook te wijten aan het 
feit dat de verzekering van verzoekster geen enkele 
actie onderneemt. Ook haar expert heeft steken laten 
vallen. Aan de andere kant werkt het AG SOB aan een 
oplossing voor beide buren en neemt het op zich om 
de schade zoveel mogelijk te beperken. In de beginfase 
had het AG SOB misschien duidelijker moeten com-
municeren over de manier waarop zij te werk zou gaan 
voor de schaderegeling.
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IVAGO

Verzoek: 201201-90
Vergeten ophaling Groot-
Brittaniëlaan.

Samen met onze buren wil ik u vragen om  bij Ivago 
tussen te komen om de service in ons deel van 
de straat te verbeteren. Wij wonen namelijk in de 
Groot-Brittanniëlaan, in het deel van de straat dat 
gescheiden is van de hoofdweg door een kleine par-
king. Dat heeft voor gevolg dat men ons 'vergeet' bij 
de ophaling en dit niet één keer maar herhaaldelijk. 
En dit zowel voor de groene bak, de gele zak, het 
papier, enz..  Als wij telefoneren naar Ivago om dit 
te melden komen ze soms 's anderendaags, soms 
helemaal niet.
Wij begrijpen dat die slordigheden kunnen voorval-
len maar de laatste tijd gebeurt het al te dikwijls.

Onderzoek:
De ombudsvrouw stuurt deze klacht door naar Ivago 
om deze te onderzoeken. Klager mag rechtstreeks 
antwoord verwachten van Ivago.

Beoordeling: geen oordeel 

Aanbeveling: 
Breng die vergeten straten in beeld op basis van 
klachten.

Verzoek: 201203-282
Vuile Fazant- en Haanstraat.

Sinds enkele jaren woon ik in de Fazantstraat in Gent. 
Dat is in Meulestede, een leuke en rustige buurt maar 
er is daar één groot probleem: vervuiling. Ik heb heel 
veel respect voor Ivago en ik weet dat ze hun best 
doen, maar ondanks de vele meldingen van sluik-
stort - en andere vervuilproblemen, heb ik nog geen 
verbetering gezien. Ik heb de indruk dat het alleen 
maar erger wordt. Er zijn drie problemen:
-  de sluikstorten (er is een hoek waar altijd stort ligt: 
 hoek van Haanstraat met Meulesteedsesteenweg);
-  er ligt werkelijk overal vuil op de grond;
-  gemiddeld 2 dagen op voorhand staat bij de helft 
 van de huizen de vuilniszakken buiten. (kunnen  .
 daar geen boetes voor uitgedeeld worden?).

Voor het laatste probleem heb ik het vooral over de 
Haanstraat en de Fazantstraat.

Onderzoek:
Zowel Ivago als de Gemeenschapswacht worden 
op de hoogte gebracht van dit sluikstort. Ivago laat 
weten dat zij al meerdere malen het sluikstort zijn 
gaan opkuisen en de Gemeenschapswacht is reeds 
terplaatse geweest om de bewoners te sensibiliseren.  
De Fazantenstraat wordt opgenomen in de patrouille 
van de Gemeenschapswacht

Aanbeveling: 
Breng die ‘hotspots’ in kaart en herbekijk de aanpak 
met alle actoren.

Verzoek: 201203-352
Parkje Prudens van Duyseplein.

Ik heb er geen probleem mee dat de studenten het 
parkje aan het Prudens van Duyseplein gebruiken 
om een feestje in te geven maar waar ik, en nog veel 
buurtbewoners, wel een probleem mee hebben is met 
de toestand hoe het parkje wordt achtergelaten. Het 
ligt er momenteel vol rommel en flessen en naast 
het bordje ‘verboden te barbecuen’ ligt demonstratief 
een zak met barbecuekolen. Er staat zelfs een tafel en 
vorige week lag er een matras. Het achtergelaten afval 
trekt uiteraard ook andere sluikstorters aan. Zelfs de 
parkeerautomaat is toegespoten met isolatiemateri-
aal. Het loopt de spuigaten uit. Ik heb deze ochtend 
gebeld naar Ivago en die mensen doen hun best om 
het parkje terug proper te krijgen maar enkele dagen 
later ligt het er al weer smerig bij. Kan er echt niets 
structureels gedaan worden om die studenten aan te 
manen hun afval terug mee te nemen?

Onderzoek:
Zowel Ivago, de studentenpreventiecoach als de 
Gemeenschapswacht zijn op de hoogte van deze 
problematiek. 
De Gemeenschapswacht neemt de locatie op in 
hun patrouilles maar dit is enkel maar tijdens de 
kantooruren. De studentenpreventiecoach zal aan de 
buurtinspecteurs vragen om de locatie mee te nemen 
tijdens hun avonddienst. Campagnes, zowel op het 
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hoger onderwijs als daarbuiten, zijn er voldoende 
maar hebben weinig effect . De vaststellers en de 
Politie hebben wel de bevoegdheid om vast te stel-
len aangezien er duidelijk een bord in het park hangt 
waarop staat dat het niet de bedoeling is om daar te 
barbecueën Ivago laat weten dat zij het parkje zullen 
opruimen.

Beoordeling: geen oordeel

Verzoek: 201206-690
Stinkend sluikstort.

Sinds 3 maanden passeer ik iedere dag, wanneer 
ik van mijn werk kom, aan het kruispunt van de 
Waterstraat en de Bernadettestraat. Wat mij opvalt 
aan die plek is hoe smerig en vuil het daar altijd 
is. U zal hier ongetwijfeld al het één en ander over 
opgevangen hebben door de buurtbewoners, maar 
graag meld ik het u nog even. Het is daar als het ware 
een stort aan het worden. Bergen vuilniszakken, die 
uren in de wind een smerige geur achterlaten, kleuren 
het landschap in de straat. Sinds eergisteren heeft 
iemand ook een wc-pot gedumpt op die plaats. Nu 
heb ik daar zelf niet veel last van, aangezien ik twee 
straten verder woon, maar ik maak mij zorgen aange-
zien de situatie iedere dag verergerd. Wanneer Ivago 
langskomt om die troep op te kuisen, ligt het een 
week later opnieuw vol met vuilniszakken en afval. 
Dit moet een ware hel zijn voor de buurtbewoners.
Ik hoop echt dat hier iets aan gedaan kan worden, 
want het kan zo niet langer. Alvast bedankt om deze 
situatie ernstig te nemen en hier zo snel mogelijk iets 
aan te doen, zodat de buurt er opnieuw wat properder 
kan bijliggen en de buurtbewoners terug zonder 
stank buiten kunnen komen.

Onderzoek:
We vragen aan Ivago en aan de Gemeenschapswacht 
om dit verder op te volgen.

Beoordeling: geen oordeel

Verzoek: 201209-973
Sluikstort en Architectuur.

Ik heb lang geaarzeld om mijn probleem voor te leg-
gen en ik heb al verschillende kanalen aangesproken 
om het op te lossen. Het is nu al maanden bezig dat 
het echt grote vormen begint aan te nemen, er zitten 
zelfs ratten. Ik wacht zeker op het antwoord van de 
voorzitter van WoninGent, maar ik wens toch ook 
ondertussen een oplossing voor vooral het sluikstort. 
Want er komt allemaal vuil bij. De problematiek van 
lawaai, sluikstorten en wildplassen is natuurlijk 
het gevolg van onaangepast gedrag, maar ook de 
architectuur leent er zich toe. Het is een doorgang 
omgeven door hoge muren en de noodtrap, die er op 
uit komt, is een open trap! Kinderen ravotten er en 
door de hoge muren stijgt het geluid en weergalmt 
het er enorm…In de toekomst zou men hier meer 
moeten op toezien bij de bouw van sociale woningen, 
denk ik.
Maar het meest ergerlijke: er ligt nu een groot sluik-
stort onder mijn appartement en ik vraag dan ook 
met aandrang om dit (nog maar eens) op te halen. 
Kan ook eens uitgezocht worden van wie dat nu is? 
Misschien kan dit al een eerste stap zijn om dit op 
te lossen.
Maar goed, kan er bijvoorbeeld op zo’n hardnekkige 
plaatsen geen camera komen, of een aanduiding van 
een camera, of een bord aan de zijgevel met vermel-
ding van boete voor sluikstorten en wildplassen? 
Zodat men ook ziet dat men het in het oog gehouden 
wordt.
Het is mogelijk dat het ook mensen uit het gebouw 
zelf zijn die sluikstorten. We hebben nochtans ber-
ging en containers, dus ik begrijp dat niet goed. 
Misschien moet men de bewoners met een intern 
huishoudelijk reglement nog duidelijker maken dat 
sluikstorten uit den boze is en dat een overtreding 
van het reglement gevolgen kan hebben.
Ik zelf heb geen weet van een huishoudelijk regle-
ment. Trouwens, mijn contract staat tot op vandaag 
nog niet op WoninGent. Vroeger waren het stadswo-
ningen, het is dus de Stad die dergelijke woningen 
heeft gebouwd.

Onderzoek:
Ivago kent de problematiek en volgt dit ook op samen 
met de Gemeenschapswacht en WoninGent.
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Verzoek: 201208-887
Gemengde ophaling.

Wij moeten ons afval sorteren en recycleren maar 
Ivago zelf, veegt daar zijn voeten aan als ze de gele en 
blauwe (PMD) zakken komen ophalen. De  beide zak-
ken vliegen samen in één en dezelfde vuilniswagen. 
Ik zou het zelf niet geloven mocht ik het niet met mijn 
eigen ogen hebben gezien aan de Tichelrei.

Onderzoek: 
Ivago heeft na onze vraag met de chauffeur gespro-
ken. Ivago verzekert ons dat dit niet 
meer zal gebeuren.

efficiëntie en effectiviteit
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201209-1006
Kruising?

We doen er alles voor om zo weinig mogelijk afval 
te produceren en zoveel mogelijk te recycleren. In 
juni/juli hebben we het een paar keer voorgehad 
dat onze gft-bak 'vergeten' opgehaald te worden is, 
hartje zomer, het moment waarop die bak vaak vlug-
ger vol zit, en ook vlugger insecten aantrekt. Ik heb 
toen telefonisch en via mail contact opgenomen met 
Ivago, ze zeiden dat het niet opgehaald was, omdat de 
bak bijvoorbeeld achter een geparkeerde auto stond 
(in onze straat is er verbod van parkeren), omdat die 
te laat buitengezet was (we zetten alles altijd buiten 
de avond voordien, rond een uur of negen),…
Toen stelden ze voor een grotere bak aan te schaffen 
(waar de logica hierbij vandaan komt, beats us), en 
voor een keer alles in (dure) vuilniszakken te stop-
pen. We zijn aan het verbouwen en mijn vriend is 
in juni/juli twee keer naar het containerpark in de 
Proeftuinstraat geweest, waar hij een extra kost moest 
betalen. Ik heb die kosten (telkens iets van een 4 
euro) elke keer betaald. 
De laatste betaling deed ik op 3 juli. Ik herinner me 
dat ik iets later een brief kreeg van Ivago met aanma-
ningskosten, en de standaard formule 'als deze brief 
en uw betaling elkaar zouden kruisen, telt deze brief 
niet meer'.
Vandaag is mijn moeder speciaal afgekomen van de 
kust, om samen met mijn zus naar .het containerpark 
te gaan, omdat ik hoogzwanger ben en ieder moment 
kan bevallen. Ze belden me vanop de Gasmeterlaan 

met de doodleuke mededeling dat ze niet naar 
binnen mochten met mijn kaart omdat ik nog een 
openstaande rekening te vereffenen had. Hoe groot 
was mijn verbazing! Ik heb toen Ivago gebeld, en 
de dame aan de telefoon zei me (toen ik referentie 
enzovoort gaf van de betaling, zoals het op mijn uit-
treksel te lezen valt) dat die betaling inderdaad nog 
'openstaand' was, ik moest nog 5 euro betalen. Er 
was namelijk een 
aanmaning gestuurd op 5 juli.
Ik heb zwart op wit (uittreksel) dat ik die betaling heb 
gedaan op 3 juli, uiteraard zonder aanmaningskost, 
omdat ik: a) op tijd heb betaald; en b) die brief met 
aanmaningskost helemaal nog niet had ontvangen.
Groter nog mijn verbazing dat ik tussen 5 juli en 
vandaag, maar liefst 21 september, niks (!) van 
brief heb ontvangen om me daarop attent te maken, 
waarschijnlijk zijn ondertussen de aanmaningskosten 
ook verhoogd, en ik kan u verzekeren, met een vol-
gepropte auto voor een containerpark staan waar ze 
je niet willen binnenlaten vooraleer je eerst naar de 
Proeftuinstraat bent geweest om alles administratief 
in orde te brengen, terwijl je er zelfs geen flauw benul 
van had dat er nog iets in orde gebracht moest wor-
den, is absoluut geen lachertje.
Mijn moeder heeft uiteindelijk kunnen bereiken dat 
ze 5 euro betaalde aan de automaat (onterecht, want 
ik heb mijn rekening betaald) en dat ze op die manier 
binnen mochten. We zouden graag die 5 euro terug 
krijgen en bovendien zouden we het wenselijk vinden 
dat: 
a) als wij alles netjes en op tijd buiten zetten, alles 
netjes en op tijd wordt opgehaald; 
b) als we alles netjes en op tijd betalen, we ook op 
die manier behandeld worden. Als er echter toch een 
administratief probleem zich voordoet, dat er iemand 
op tijd aan de bel trekt en ons verwittigt, zodat we niet 
meer in kafkaiaanse situaties zoals vandaag terecht 
komen.

Onderzoek:
Ivago geeft toe dat het voorkomt dat draagcontainers 
van 40 liter niet worden opgemerkt en dus ook niet 
worden geledigd. Vreemd, want eerder kregen we 
een bericht dat die container soms niet wordt opge-
haald omdat de vrachtwagen enkel over een systeem 
beschikken die van 60liter op te halen. Die van 40 
liter moeten dus manueel afgehaald worden. Ivago 
zoekt  naar een oplossing daarvoor, maar dat is niet 
zo gemakkelijk als het op het eerste zicht lijkt, zeggen 
ze. Waarom is ons niet duidelijk.
Wat dan de boete betreft. Op 21 juni 2012 bezocht 
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verzoekster het containerpark. Op het ticket staat ver-
meld dat het verschuldigde bedrag binnen de 5 werk-
dagen op de rekening van Ivago moet staan. Ivago 
houdt echter altijd rekening met enige vertraging en 
daarom werd er pas op 3 juli een boetefactuur opge-
maakt. Dat is dus 8 werkdagen (12 kalenderdagen) 
na het bezoek van verzoekster. De betaling werd dan 
ontvangen op 6 juli 2012. De betaling gebeurde dus 
op dezelfde dag als de opmaak van de boetefactuur 
en verzoekster beschouwt dit als een kruising, maar 
eigenlijk had ze ten eerste al eerder moeten betalen 
en ten tweede telt hier de datum dat het geld op de 
rekening van Ivago stond. De boete is dus correct en 
terecht uitgeschreven. Maar enige inschikkelijkheid 
had hier gekund. Uiteindelijk was ook Ivago hier 
nalatig. 

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De draagcontainers werden niet opgehaald en daar 
wordt naar een oplossing gezocht. De boete was 
echter terecht en de procedure werd correct gevolgd. 
Toch had de ombudsvrouw hier enige toegeeflijkheid 
verwacht. 

flexibiliteit
Verzoek: 201209-1007
Kleinere gft-container.

Wij hebben het gevoel totaal niet geholpen te zijn 
door Ivago betreffende de omwisseling van onze 
gft-container. Wij zijn woonachtig in een rijwoning 
in Gentbrugge, zonder (!) tuin, in stedelijk gebied! 
Nu deden wij een aanvraag bij Ivago om onze gft-
container van 120l om te ruilen voor een container 
van 40 of 60l omdat het maanden duurt vooraleer we 
onze container gevuld krijgen daar we niet beschik-
ken over een gazon en dus onze container enkel kun-
nen opvullen met groenten en fruitafval.
We kregen het antwoord van Ivago dat we onze con-
tainer niet kunnen omruilen naar een kleinere con-
tainer omdat we in landelijk (!!!???) gebied wonen.
We zouden hem wel eventueel kunnen omruilen als 
we ook onze grijze container omruilen in één van 
40l. Nu vraag ik me af wat onze grijze container in 
godsnaam te maken heeft met onze groene container! 
Ik zie het ook niet zitten om alle 14 dagen een groene 
container die maar voor 1/4 vol is buiten te zetten en 
daarvoor de volle pot te betalen.

Ik vind het zeer raar dat ze willen dat de mensen hun 
afval sorteren, maar dat ze wel de mensen tegenwer-
ken die een kleinere container aanvragen omdat ze 
het niet zien zitten om constant met nen stinkende 
gft-container te zitten die ze niet tijdig vol krijgen. 
Kan hiervoor een oplossing gevonden worden?

Onderzoek:
Verzoeker kan volgens Ivago zonder problemen zijn 
container omruilen voor een van 60l. Zij kregen hier 
naar eigen zeggen echter nog geen vraag voor van 
verzoeker. Een draagcontainer van 40l daarentegen 
wordt inderdaad zoveel mogelijk vermeden omdat 
dit voor de medewerkers heel belastend is. Een 
draagcontainer kan enkel in uitzonderlijke omstan-
digheden. Halfopen en open bebouwing komen bij-
voorbeeld al niet in aanmerking. Ook wie een (voor)
tuin heeft of een garage komt niet in aanmerking. Dit 
allemaal omdat Ivago ervanuit gaat dat er in al deze 
gevallen voldoende plaats is om een rolcontainer te 
plaatsen.

Beoordeling: ongegrond
Ivago is inderdaad niet flexibel als het om draagcon-
tainers gaat, maar daar heeft het wel goede argumen-
ten voor en heeft tot nu toe nog altijd geen oplossing 
die ook voor medewerkers aanvaardbaar is. 
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CO-ACTOREN

Belgacom

redelijke termijn
Verzoek: 201204-464
Twee jaar geduld.

Na twee jaar ligt het voetpad naast ons deur nog altijd 
open. Het werd weggenomen voor de bouw van vier 
nieuwe woningen.
Wie moet er zorgen voor het terugleggen van het 
voetpad? Wie moet er zorgen voor het terugplaatsen 
van het weggenomen sleutelmondje van het water 
door Belgacom?
Wie moet er zorgen voor het weghalen van de sig-
nalisatie?

Onderzoek:
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
is de watersleutelmond door Belgacom omwille 
van werken weggenomen en niet teruggeplaatst. 
Belgacom wordt gevraagd om dit zo rap mogelijk in 
orde te brengen.
Voor het trottoir: dit werd opgebroken bij de bouw 
van vier nieuwe woningen. Volgens de steden-
bouwkundige vergunning moet het trottoir door de 
Stad hersteld worden op kosten van de bouwheer. 
Er is een raming van de kosten overgemaakt aan de 
bouwheer maar er is nog niets betaald. De volgende 
stap is dat de Stad, in casu de Dienst Wegen, de 
herstellingswerken ambtshalve uitvoert en de kosten 
achteraf terugvordert van de bouwheer, eventueel via 
gerechtelijke weg. Dat het zo lang duurt is dus niet te 
wijten aan de dienst, maar aan de bouwheer die nog 
niet betaald heeft. Het is begrijpelijk dat de Stad niet 
te vlug de werken ambtshalve uitvoert want er stelt 
zich het probleem van het niet altijd even gemakkelijk 
terugvorderen van de gemaakte kosten. Het kan niet 
dat de gemeenschap daarvoor opdraait.

De Lijn

Verzoek: 201203-292
Misbaksel van een straataanleg.

Twee jaar geleden heeft de burgemeester onze nieuwe 
straat geopend met de woorden: “Jullie wonen nu in 
de mooiste laan van Gent”. Enkele maanden daarna 
begonnen de problemen reeds. Losliggend beton en 
losliggende rioleringsplaten.
Door uw tussenkomst indertijd heeft men enkele 
stukken beton hersteld. Nu echter is de ganse straat 
aangetast en is de lawaaihinder zeer erg. Volgens de 
lijn gaat men nu binnen enkele weken proefboringen 
doen om een structurele oplossing te vinden.
Ondertussen liggen de putdeksels nog altijd los, dus 
die structurele oplossing zal ook nog zolang op zich 
laten wachten vrees ik. Ik heb de verantwoordelijken 
van De Lijn al uitgenodigd om eens bij mij thuis te 
komen zitten om de hinder zelf eens te horen. Denkt 
U dat ze dat durven? Ook hadden we twee jaar gele-
den de andere problemen in de straat aangekaart :
1. De hoge snelheid van het vervoer en dan 
 vooral de taxi’s
2.  De hoge snelheid van 80% van de bussen
3.  Het op het voetpad rijden van fietsers (en ze zijn 
 nog agressief ook bij een opmerking)
4.  Het in de verkeerde richting rijden van 
 de fietsers(links van de rijweg)
5. De taxi’s, zij het telkens kort, die een nieuwe 
 wachtplaats gevonden hebben in 
 de Clementinalaan.
Bij Uw vorige tussenkomst is een agent onze grieven 
komen vaststellen en ons 100% gelijk gegeven met 
onze verzuchtingen maar niets veranderde. Mag ik 
nogmaals vragen om het onder de aandacht te bren-
gen van de bevoegde autoriteiten namens mezelf en 
de buurtbewoners, zeker wat betreft het lawaai van 
het losliggend beton. Niettegenstaande de andere 
problemen ons ook bezighouden.

Onderzoek:
Antwoord wordt gecoördineerd door Infopunt Gent 
Sint-Pieters. Klopt dat De Lijn bezig is een struc-
turele oplossing te zoeken. Ook het kabinet van de 
schepen van Openbare Werken en Mobiliteit volgt 
het dossier op.
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Verzoek: 201207-746
Tramsporen.

De oversteek van de Jozef Guislainstraat met de tram-
sporen  is een onveilige oversteekplaats. Daardoor 
is er extra zware lawaaihinder met name tijdens de 
nachturen.
Wij zijn al gedupeerd door het zware vrachtwagen-
vervoer in onze daar niet toe voorziene woonstraat 
(door een bedrijf), overdag en erger nog tijdens de 
nachturen. Nu komt daar die extra overlast bij, waar 
tot nu toe door De Lijn niet wordt aan gewerkt. Het 
gaat om het stuk straat waar het autoverkeer de tram-
sporen kruist. Er zijn enorme putten, scherpe punten 
in de tarmac die door de sporen omhoog geduwd 
worden. Wanneer over de sporen rijden maakt dat 
een enorm lawaai.

Onderzoek:
Wegdek op kruising van tramsporen behoort tot de 
trambedding. Herstelling is dus voor De Lijn.  
De Lijn: het wegdek wordt begin 2013 vernieuwd.

Verzoek: 201210-1138
Wegenwerken Neuseplein.

Ik rijd altijd naar mijn werk via de Nieuwe Vaart, 
Neuseplein en Muide om zo de R4 te bereiken. 
Vandaag sta ik nu al een hele tijd in de file door 
werken aan het Neuseplein. 
Deze werken werden echter niet aangekondigd en er 
zou toch ook een alternatieve route mogen aangeduid 
worden. Kunt u dit doorgeven?

Onderzoek:
De ombudsdienst meldt dit aan de Dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen. Het gaat hier om werken van 
De Lijn die volgens hen wel vooraf werden aange-
kondigd met een bewonersbrief een vooraankondi-
gingsborden. Dergelijke borden werden echter niet 
waargenomen. Wel beloofd maar dus niet uitgevoerd. 

Eandis

Verzoek: 201201-9
Stroompannes.

Hierbij zou ik u willen vragen Eandis aan te manen 
een permanente oplossing (leidingen vernieuwen?) 
te bieden tegen de veelvuldige stroompannes in de 
Braemstraat te Gentbrugge.
Sinds midden oktober 2011 deden er zich al zeker 
vier voor, waarvan ik op de hoogte ben vermits ik 
(één van de) slachtoffer(s) ervan was. 

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door Eandis

Verzoek: 201201-22
Straatverlichting Kolveniersgang.

Er zijn momenteel 22 verlichtingspalen aan de 
Kolveniersgang die niet werken. Ik heb gebeld naar 
de straatlampentelefoon om dit te melden maar daar 
willen ze niets noteren zolang ik de nummers van de 
palen niet doorgeef.
Ik vind dit geen manier van werken. Het kan toch niet 
dat ik de nummers van 22 palen moet gaan noteren. 
Als ik zeg dat de straatverlichting niet meer werkt in 
de Kolveniersgang, kunnen ze dat dan toch gewoon 
overmaken en komen kijken?

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door Ombudsdienst 
Eandis (hersteld 29/02/2012)

Verzoek: 201201-86
Elektriciteitskabel.

Wij plannen een aangetekend schrijven aan de heer 
Burgemeester over onderstaande zaak die ons blijft 
frustreren. Op welke manier kunnen wij gemaakte 
kosten terug krijgen?
Meer dan een jaar terug, 16 oktober 2010, trapte 
mijn vrouw op een vrij liggende elektriciteitskabel. 
Zij werd door de ziekenwagen van de Brandweer naar 
het Jan Palfijn ziekenhuis gebracht. Daar moest zij 
een nacht in observatie blijven (in functie van risico 
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hartritmestoornissen) omdat de arts oordeelde dat 
het om een levensbedreigende shock ging. De politie 
kwam langs voor een proces verbaal. Na uw tussen-
komst liet Imewo weten de zaak op haar verzekering 
te willen nemen maar wou meer informatie. Deze 
bleef uit.
Eigen onderzoek wees uit (telefoontjes naar de politie 
en zijn collega's) dat er nooit gevolg gegeven is aan 
de vraag van het parket om de zaak te onderzoeken. 
Een inspecteur bij de politie liet weten dat hij het te 
druk had. Een herinneringsmail aan u had ook geen 
resultaat.
Wij zien eigenlijk drie problemen:
1.  de directe compensatie van onze kosten 
 (ongeveer 150 euro).
2.  de inertie van van politie (of althans minstens 
 één  inspecteur) die een vlotte afhandeling 
 van punt 1 heeft voorkomen.
3.  de vaststelling dat zelfs een ietwat mondige 
 burger als mezelf vastloopt in een de administratie 
 van zijn thuisstad waar niemand veiligheid en 
 correctheid scheen belangrijk te vinden.
Iedereen - op u na - interpreteerde de elektrische 
schok als niet erg, en geen inspanning waard. De 
mensen die wel correct reageerden waren de ambu-
lanciers van Brandweer Gent en de mensen in Jan 
Palfijn.

Onderzoek:
Deze ernstige klacht valt onder de bevoegdheid van 
Eandis. We dringen bij de collega ombudsman aan 
op een zo vlug mogelijke afhandeling die er dan 
(uiteindelijk) komt.

Energiebedrijven

Verzoek: 201205-590
Afgetapt.

Ik ben werkelijk ten einde raad. Ik heb nog in de 
Zeilschipstraat gewoond na de onteigening. Ik moet 
met bijzonder weinig rondkomen na een faillissement 
en huurde al 8,5 jaar een mooie woning daar en was 
daar buitengewoon content omdat de huur laag was, 
na de onteigening is mijn drama begonnen. Er zaten 
daar overal krakers die elektriciteit aftapten, alle meters 
ook de mijne stonden in een apart bijgebouw. Dat is 
herhaaldelijk geforceerd, heb het samen met anderen 
toegenageld, maar het is daar verschrikkelijk geweest 
en ik kon geen enkele maatregelen meer nemen. Dat was 

aan de nieuwe eigenaar.
Maar nu krijg ik mijn elektriciteitsrekening. Ik moet 
maar liefst ongeveer 4.500 op 1 jaar opleggen, mijn 
verbruik is maal tien gegaan. Dit is niet van mij want ik 
heb enkel een tv, een bad een vuur. Ik verwarm niet met 
elektriciteit.
Ik heb foto’s dat er daar werd afgetapt. Ik heb contact 
genomen met Electrabel en met Eandis maar ik ben 
duidelijk de sigaar. 
Is hier echt geen bemiddeling mogelijk bij Stads-
ontwikkelingsbedrijf, Electrabel, Eandis? Ik heb een 
overzicht gevraagd over het verloop van mijn verbruik 
om aan te tonen hoe .absurd dit is. Al mijn meters 
zijn uitgebroken zonder mij daarin te kennen. Water en 
elektriciteit: hoe kan ik weten dat mijn meter correct is 
afgeschreven geworden: mag ik a.u.b. de meterstand 
van mijn meter kennen?

Onderzoek:
De ombudsvrouw tracht te bemiddelen bij Eandis en 
Electrabel.

Federale overheid

Verzoek: 201202-170
Pensioen vader.

Graag wil ik informeren naar de stand van zaken in het 
dossier van mijn vader. Sinds het overlijden van mijn 
moeder op 07/11/2011 ontving mijn vader tot op heden 
geen uitkering meer. We ontvingen reeds een schrijven 
van RVP met een dossiernr. Herhaaldelijke navraag op 
het gratis telefoonnummer van RVP leverde niets op. Ik 
werd steeds zeer correct onthaald, maar geen van hen 
kon mij een antwoord geven op mijn vraag. Mijn vader 
heeft amper een financiële reserve, zijn situatie gaat er 
snel op achteruit. Bovenop het te verwerken verdriet van 
het verlies van zijn echtgenoot, krijgt hij nu ook nog 
eens met financiële stress af te rekenen. Heeft U zicht 
op wanneer mijn vader zijn pensioen zal ontvangen? 
Heeft U een verklaring waarom uitbetalingen zo lang 
geblokkeerd worden? Worden de achterstallen allemaal 
tegelijktijdig uitbetaald? Worden er intresten berekend 
op de achterstallen?

Onderzoek:
De ombudsvrouw stuurt deze klacht door naar de 
Ombudsman voor de Pensioenen die dit dossier verder 
opvolgt en oplost.

Hoofdstuk 4 -  Co-actoren



173

Verzoek: 201203-255
Franstalig document.

Jaarlijks ontvang ik van de Franse pensioendienst 
een meertalig document (Frans, Engels, Duits enz… 
maar geen Nederlands) waarop dient verklaart te 
worden dat ik nog in leven ben. Men weigert dit te 
bevestigen op het document en steeds krijg ik dan 
een 'Nederlandstalige verklaring' en dien ik een ver-
taling bij te voegen. Ik kan niet begrijpen dat :
1/ wanneer aan de infobalie informatie kan gegeven 
worden omtrent de administratie in de Franse taal, ik 
op een zulk eenvoudig document geen stempel kan 
krijgen.
2/ waarom bestaat er voor zulke verklaring geen 
meertalig document (dit bestaat wel voor geboorte-
uittreksel enz…)

Onderzoek:
Uit onderzoek van de Ombudsman voor de 
Pensioenen blijkt dat men een formulier in het Frans 
niet mag weigeren om in te vullen. Dit wordt ook 
meegedeeld aan de dienst Burgerzaken van de Stad 
Gent en deelgemeentes.

Huisvestingsmaatschappijen

Verzoek: 201201-122
Huurprijsberekening.

Daar is een probleem opgetreden met de 
'Huurprijsberekeningen voor 2012" van de Gentse 
Maatschappij "WoninGent" CVBA-SO sinds de fusie 
van de drie Gentse Sociale Woonmaatschappijen in 
2011.
In het verleden was daar nooit enig misverstand 
voor de huurder om de rubrieken "Reële huur en 
Huurlasten" van elkaar te onderscheiden, maar sinds 
de Fusie is dit niet langer als aanvaardbaar voor 
mijzelf voor wat nu onder de definitie "Verbruiken" en 
andere verbruiken wordt verstaan. Aan de hand van 
kopies van huurovereenkomsten 2010-2011-2012 
en correspondenties kan u zien waar het schoentje 
wringt. Als voorbeeld stel ik hier de huurberekening 
en lasten van 2011. Hier ziet men duidelijk de diverse 
huurlasten gedetailleerd voor een totale som van 
57,20 euro.
Nu wat de huurberekening voor 2012 betreft wordt 
een bedrag van 63,58 euro zijnde voor "Huurlasten" 

zonder enig detail weergegeven, maar wat dit bedrag 
vertegenwoordigd is een raadsel om dan onderaan 
nog een bedrag voor' Verbruiken' voor 13,52 euro is 
wat ik nu betwist en een probleem mede heb. Toen ik 
hierover meer uitleg en detail verzocht, was het ant-
woord dat dit bedrag was bekomen uit de berekening 
van elektriciteit, water, het gebruik van de lift en par-
lofoon en verder onderhoud van gangen en ingang.
Deze uitleg heeft bij mij nog meer het wantrouwen 
gewekt en mij laten besluiten dit bedrag niet te willen 
betalen aangezien dit geen steek houdt en ook omdat 
ik het volgende incident heb doorgemaakt in de twee-
de helft van 2011 en per toeval had opgemerkt dat de 
verlichting op de gang, trapzaal en tussenverdiepen 
permanent branden 24 uur per dag inclusief kelder-
verdieping. Dit vond ik heel abnormaal aangezien 
deze verlichting normaal een 4 à 5 minuten werkt en 
daarna door de 'tijdschakelaar wordt uitgeschakeld' 
nu aangezien ik dit een gemors van energie vond, 
heb ik onmiddellijk contact opgenomen met het 
diensthoofd van de Technische Dienst. Dit heuvel 
werd met spoed verholpen door de elektricien van de 
maatschappij en de toestand was weer normaal voor 
een viertal weken, waarna hetzelfde probleem terug 
plaatsvond maar ditmaal heb ik persoonlijk de elek-
tricien ondervraagd waaraan dit probleem te wijten 
kon zijn en zijn antwoordt was dat dit een nalatigheid 
was door het onderhoudspersoneel wat voor hun 
eigen gemak de tijdschakelaar hadden uitgeschakeld
tijdens werkzaamheden en niet terug ingeschakeld. 
Aangezien dit probleem zich nog een derde maal 
heeft voorgedaan in de tweede helft van 2011 heb ik 
toen niet langer dit als mijn meldingsplicht aanzien, 
heeft die verlichting op alle verdiepen constant aan-
gestaan tot op maandag 23 januari 2012 datum waar-
op ik bezwaar heb aangetekend voor de 13,52 euro 
extra "Verbruiken" en wil u daarom duidelijk maken 
deze kost aan verkwiste energie door pure nalatig-
heid van het onderhoudspersoneel onaanvaardbaar 
is en de betrokken personen zouden hiervoor ter 
verantwoording moeten worden geroepen en niet de 
huurder. Om af te sluiten mevrouw wou ik graag uw 
mening hierover en of u mijn weigering tot 
betalen aanziet als zijnde onredelijk.

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door WoninGent
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Verzoek: 201203-306
Leeg.

Ik heb al drie keer gemeld dat ik met een groot pro-
bleem zit in mijn living en nog altijd geen reactie. 
Ik woon op een hoek en ik heb twee lekke dakgoten 
en het regenwater komt gewoon in mijn living bin-
nen, ik heb al een hele hoek zwart met schimmel. 
Ik heb het pas opgemerkt dat er echt iets aan de 
hand is tijdens de dooiperiode; ongeveer drie weken 
geleden. Ik woon in een vroeger stadspand, in de 
Slachthuisstraat. Naast mij staat het pand al drie jaar 
leeg. Hoe is het mogelijk. Er is zoveel woningnood, 
dat naast mij een woning is perfect in orde, maar 
staat leeg en ik weet niet of het daar ook niet binnen 
regent, men komt zelfs niet meer kijken.
Ik begrijp dat ze geld te kort hebben maar ze rateren 
al jaren een huur voor de helft van de zes panden. 
Er staan drie panden leeg op zes mooie panden. Een 
huis is nog altijd leeg. Dat zijn mooie panden. Ik 
denk dat ze ongeveer 20 jaar oud zijn. Ze kijken er 
niet naar. Maar ik kan het niet over mijn hart krijgen. 
Dus ik kom toch nog eens bij u om dit aan te klagen. 
Of ik al zelf de diensten heb gecontacteerd? Ik doe 
niet anders en heb het nu ook eens opgeschreven. Ik 
heb naar de technische dienst gebeld op 27 februari, 
5 maart en 12 maart want de schade neemt echt altijd 
maar toe en het is dringend. Het gaat hier niet om 
een bagatel. Ik hem mijn huis netjes geschilderd ge 
moogt komen kijken, het is dure verf die we laten 
maken hebben. Ik begrijp dat dit niet altijd onmid-
dellijk kan maar ze komen zelf niet kijken. Wie gaat 
mijn verf betalen?. Ik moet mijn pand als een goed 
huisvader onderhouden vandaar dat ik toch ook aan-
dring op een reactie.

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling door WoninGent

N.M.B.S.

Verzoek: 201204-470
Duivennetten.

Betreffende het duivenprobleem onder de spoorweg-
brug aan de Kortrijksesteenweg. Jammer genoeg is 
het er terug en dit al een ruime tijd omdat de duiven 
blijkbaar voldoende grote openingen hebben gevon-

den om het net te omzeilen wat duidelijk zichtbaar is 
op de grond…
Deze morgen heb ik het ook aan den lijve mogen 
ondervinden, op mijn jas, gelukkig niet op mijn 
hoofd. Op het eerste zicht is er geen kleurverandering 
want de sterke zuren in vogel-uitwerpselen kunnen 
dit veroorzaken.
Daarom mijn vraag of u de NMBS terug kunt aan-
porren om de netten die de duiven moeten weren te 
herstellen.

Onderzoek:
De NMBS is van plan om heel binnenkort de twee 
bruggen te vernieuwen. Er zullen daarbij structurele 
maatregelen genomen worden om het duivenpro-
bleem op te lossen.

Privé

Verzoek: 201210-1049
Klokken.

Ik ben geen klager en het kan best zijn dat mijn 
klacht op het eerste gezicht wat vreemd overkomt: 
maar dat  ik last heb van het dagelijks gelui van klok-
ken tien na 7 en tien voor 8en dit telkens een 50 tig 
tal slagen? , dagelijks en zeer luid . Ik vroeg me af 
waar dit vandaan komt en of er nog dagelijks missen 
worden gehouden, ik ben niet alleen die er last van 
heeft mijn bovenbuur heeft er nog meer last van. Het 
komt omdat ik hier vrij recent woon en ook is de con-
structie van het oude kloosterpand in de Hoogpoort 
zo geconcipieerd dat we tegen hoge muren aankijken 
waardoor geluid ook versterkt of weergalmd wordt.
Voorts vraag ik me af of er echt na middernacht op 
het Belfort nog het aantal slagen voor de uren moet 
weergegeven worden. Eigenlijk zou ik ook liefst die 
12 slagen niet meer horen om middernacht. Maar 
goed mij ontgaat me dat kwartier klokkengelui om 
tien na 7 en tien voor 8. Kan dit niet wat bescheidener 
en in elk geval waarom gebeurt dit.? Is 1 slag per uur 
op het Belfort 's nachts mogelijk of moet ik gewoon 
even wachten tot ik het net zoals andere bewoners, 
gewoon word? In elk geval dat kwartier klokkengelui 
elke dag wordt niemand hier gewoon. Omdat de zin 
ervan me ontgaat.

Onderzoek:
Informatie gegeven
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S&R Rozebroeken

Verzoek: 201207-767
Zwembad Rozebroeken.

Als goede Gentenaar wil ik mijn verantwoordelijk-
heid opnemen , vandaar deze mail. Ik ga wekelijks 
zwemmen in het bovenvermelde zwembad. Het is een 
prachtig initiatief, een mooi sportcentrum neer te zet-
ten in een randgemeente van Gent.
Jammer genoeg is dit complex reeds aan het vervui-
len. Het is merkbaar dat de poetsbeurten niet goed 
en/of efficiënt genoeg gebeuren. Of ligt het aan het 
poetsmiddel ?
In de douches is reeds schimmel merkbaar en in 
de kleedcabines is het op de plaatsen welke minder 
bereikbaar zijn voor de poetsmachine, aan het vervui-
len. In de toiletten lag maandverband.
Hierbij wil ik ook vermelden dat de straat naar het 
zwembad glad en onveilig is voor oudere personen, 
zeker als er met zeep gepoetst is. (Ik ben niet oud 
of onsportief maar ik heb een voetoperatie gehad en 
ik moet zeer goed opletten niet uit te glijden.) Ik ben 
ervan overtuigd dat een goede opvolging en controle 
reeds het verschil kan maken.
Nog een kleine opmerking: wij gaan als Gentenaar 
zuinig zwemmen, waarvoor onze oprechte dank! Wij 
zouden echter graag een kop koffie drinken bij een 
after swim babbel maar de cafetaria is pas tegen de 
middag open. Dan moeten wij, als goede huisvrouw 
terug achter de kookpot staan.

Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeling via TMVW en 
Sportdienst door exploitant S&R

Verzoek: 201209-955
Onhygiënische Rozebroeken.

Als sportieve zwemmer ging ik enkele weken terug, 
op een drukke en warme zondagnamiddag, het nieu-
we Rozebroeken zwembad proberen. De studentjob-
maand en het warme weer zal er mogelijks voor iets 
tussen zitten, maar warmte en drukte zijn ook factoren 
die net onhygiëne in de hand werken (en is geen 
excuus). Het enthousiasme om het nieuwe 50m-bad 
verdween nog voor ik in het water was:
-  Er wandelde iemand met een buggy tussen 
 de kleedruimtes en dit gaf natuurlijk vuile sporen.

-  Niemand kuiste de vloer regelmatig schoon, 
 het lag er extreem vuil. Ik ga zeer regelmatig 
 zwemmen in GUSB en Wezenberg (Antwerpen), 
 maar zo'n vuile vloer heb ik nog nooit 
 meegemaakt (en het GUSB is nochtans ook niet 
 altijd proper). In het Wezenberg zwembad is er 
 (letterlijk) continu iemand met een zwabber. 
 Dit helpt de mentaal minder-valide aan een job en 
 nuttige invulling, en voor de klant is het fijn zeker 
 te zijn geen schimmels of wratten te krijgen.
-  Zwembad-slippers zijn niet toegestaan, ondanks 
 de extreem vuile vloer. Dit is net iets wat in 
 bijvoorbeeld Duitsland en Engeland verplicht is 
 om hygiënische redenen (toch in de zwembaden 
 waar ik regelmatig ging).
-  Er is geen voetbad, en voetsproeiers werden door 
 niemand gebruikt.
 Het blaadje "verplicht voeten sproeien" lijkt me 
 dus onvoldoende om aan Vlarem II (artikel 3.1 
 als ik het me goed herinner) te voldoen. Dat dit 
 toch zou zijn goedgekeurd door een inspectie, 
 maakt het volgens mij enkel schaamtelijker.
-  De lichten werkten niet in de douche (naar horen 
 zeggen was dit al een tijdje zo).
-  Er is geen mogelijkheid om de zwembroek 
 chloorvrij uit te spoelen na het zwemmen.
Ik sprak er over met wat vrienden op een straatfeest, en 
iemands dochter had inderdaad wratjes na hun bezoek 
aan het Rozebroeken zwembad.
Op aanraden van vrienden geef ik u dit mee, in de 
hoop dat er iets mee gedaan wordt. Het is tof dat er 
zo'n mooi zwembad is in Gent, maar dat de basishy-
giëne te wensen overlaat vind ik eerlijk gezegd wat 
schaamtelijk.

Onderzoek:
Het bedrijf dat het zwembad beheert, verontschuldigt 
zich voor de ongemakken. Het heeft toe dat de orga-
nisatie in het zwembad nog niet op punt staat, maar 
het blijft dit bijschaven en zal de opmerkingen van 
verzoeker ook bekijken, samen met het personeel.
Volgens het bedrijf is er tijdens de openingsuren 
altijd een schoonmaker aanwezig in de kleedkamers. 
Die moet zijn tijd echter verdelen tussen de indi-
viduele en de groepskleedkamers die nu intensief 
gebruikt worden door de scholen.
De witte vloertegels zorgen volgens het bedrijf voor 
wat problemen en daar wordt nog een grondige en 
diepe reiniging voorzien. Het bedrijf verzekert echter 
dat de stenen er door de kleuring vuiler uitzien dan ze 
in werkelijkheid zijn. Verder is er volgens het bedrijf 
geen waadbak noodzakelijk, maar het gebruik van de 
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voetsproeiers is natuurlijk aan te raden. De natte zone 
wordt wel drie maal per dag gedesinfecteerd.
De zwembroeken kunnen aan de wastafels in de sani-
taire zones uitgespoeld worden.

Verzoek: 201211-1276
(Ont)spanning.

Woensdag 24 oktober kochten mijn vriendin en ik 
tegen openingstijd een all-inticket van 20 euro/
persoon in zwembadcomplex Rozebroeken. Omdat 
dit onze eerste kennismaking was spraken we twee 
personeelsleden van de wellness aan. We vroegen 
hoe de formule juist in elkaar zat en wilden ons 
opgeven voor een behandeling in de namiddag 
(epileren van de wenkbrauwen en hoofd-, nek- en 
schoudermassage).
We kregen weliswaar een rondleiding in de wellness, 
maar een behandeling bleek niet mogelijk. Dit moest 
blijkbaar vooraf gereserveerd worden. We konden wel 
reserveren voor later deze week. Eigenaardig want 
vorige week belde ik om te reserveren voor ons bei-
den vandaag. Toen kreeg ik te horen dat ze me dit niet 
konden bevestigen of dat zou lukken, omdat ze nog 
niet wisten hoeveel personeelsleden er die woensdag 
24 oktober zouden werken. Nochtans waren wij 
woensdag 24 oktober in de wellness slechts met nog 
een viertal andere personen. We merkten echter wel 
op dat de twee jongedames van dienst, .niemand 
bedienden met één of andere behandeling. De enige 
extra service die wij konden krijgen, was dat ze ons 
middageten bestelden en ons kwamen verwittigen 
toen het op tafel stond.
Graag had ik geweten op welke manier wij kunnen 
genieten van een behandeling. Want reserveren 
een week vooraf is blijkbaar niet mogelijk wegens 
gebrek aan personeelsplanning. En in de voormid-
dag reserveren voor de namiddag is ook niet aan de 
orde, wegens niet tijdig aangevraagd. En dit ondanks 
de aanwezigheid van personeel die omzeggens niks 
om handen heeft. Ik stuurde daarom een mail , maar 
een maand later ontving ik nog geen antwoord van 
zwembadcomplex Rozebroeken.
Kan u me een antwoord geven hoe wij een volgende 
keer wél van de wellness-opties kunnen genieten?

Onderzoek:
Zwembad Rozebroeken wordt beheerd door een 
privéfirma en daar zijn wij niet bevoegd voor. We 

sturen de vraag door naar onze contactpersoon en we 
signaleren dit ook aan de Sportdienst.

TMVW

Verzoek: 201203-248
Thermische tops in zwembad Strop.

Daar mijn kinderen extreem mager zijn, hebben zij 
het snel te koud in het water. Na amper tien minuten 
hebben ze donker blauwe lippen. Dank zij de laatste 
technologische uitvindingen, kwam er een oplos-
sing voor hun probleem: er werden thermische tops 
ontwikkeld, speciaal voor zwemmers. Samen met 
ons kochten vele anderen dergelijke tops. Eindelijk 
was het mogelijk om te genieten van het zwemmen. 
De meiden gebruikten hun tops al vele malen in 
verschillende zwembaden en kregen er nooit com-
mentaar op. Tot we vorige week in het Strop gingen 
zwemmen. Daar vertelde men ons dat het niet meer 
toegelaten was (terwijl het de keer voordien wel nog 
kon). Als argument gaf men dat het om een “rage” 
ging en dat het water op zich al warm genoeg is  en 
dat het niet hygiënisch zou zijn. Zelf vraag ik me af 
wat het fundamentele verschil is tussen dergelijke 
zwemshirt en een badpak met brede mouwtjes op 
vlak van hygiëne.

Onderzoek:
TMVW (Aquafit) zal dit opnemen met de Sportdienst 
om de dresscode ter zaak eventueel aan te passen. 
Als de Sportdienst akkoord gaat, zal de thermische 
top toegelaten worden in alle zwembaden van Gent.

Verzoek: 201203-324
Groene buffer.

Bij deze onze klacht ten aanzien van werking TMVW/
Groendienst stad Gent :
Onlangs werd ons inziens onterecht de volledige 
groene bufferzone die onze wijk scheidt van de 
spoorweg zwaar beschadigd tgv werken van TMVW.
Deze werken werden niet aangekondigd noch bespro-
ken met alle betrokken diensten. (bufferzone staat op 
terrein Stad Gent).
Tgv meerdere klachten vanuit de hele wijk zijn al 
mensen komen kijken van de bevoegde stadsdien-
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sten (zie bijlage 01 : mails van en naar TMVW & 
Stadsdiensten)…deze hebben de actie eveneens 
afgekeurd.
Er werd ons beloofd dat er tegenprestatie zou bemid-
deld worden…m.a.w. heraanleg groene buffer. Uit 
laatste briefwisseling van TMVW blijkt dat dit wordt 
herroepen. (houding van TMVW verantwoordelijke 
in deze is onbegrijpelijk). Gevolgschade waar wij nu 
geen genoegen mee kunnen nemen:
-  Zware schade groene zone. (landelijk karakter)
-  Speelterrein kinderen (is een vrij jonge buurt met 
 tientallen kinderen) is herleid tot modderpoel.
-  Natuurlijke barrière (scheiding ts woonzone 
 en spoorweg) is volledig weg
-  Kinderen zoeken verweesd naar hun speelgebied. 
 Nieuwsgierige kinderen hebben nu vrije toegang 
 tot de spoorweg (zeer verontrustend voor de buurt 
 en stresserend voor de ouders)
.-  Zware schade aan landelijk karakter buurt en niet 
 meer conform voorschriften .(behoud landelijk 
 karakter)
-  De meeste bomen zijn niet gesnoeid maar bijna  
 met de grond gelijkgemaakt (foto’s op google 
 earth/streetview laten nog het oorspronkelijke 
 karakter van de wijk zien)Bij deze verzoek vanuit 
 de hele wijk om te bemiddelen en een oplossing 
 te bemiddelen.

Onderzoek:
Volgens TMVW gaat het hier om ruimingswerken 
van de plaatselijke gracht op publiek domein, nood-
zakelijk om de afwatering van dit gebied te vrijwaren. 
De aanwezige bomen en struiken dienden volgens 
TMVW  gereduceerd te worden om met een minimum 
aan andere hinder de werken uit te voeren. Dit werd 
gedaan volgens de geldende voorschriften terzake 
en conform de afspraken voor deze opdracht. Om 
onderhouds - en interventiewerken toe te laten dient 
ten alle tijden een vrije strook van 5 meter rond de 
grachten voorzien te worden. De schade aan de infra-
structuur zal door de aannemer van TMVW hersteld 
worden. 
De groendienst zal in het volgend plantseizoen 
instaan voor de heraanplanting van de bufferstrook 
langsheen de spoorweg. Er zal ook een fietspad 
worden aangelegd. De Groendienst zal de bewoners 
op de hoogte houden van de planning voor de 
heraanplanting.

redelijke termijn
Verzoek: 201212-1385
Kraters.

In de Edward Blaesstraat kampen we al meer dan een 
maand met gaten in het wegdek. We spreken hier niet 
meer over verzakkingen, maar over kraters. Er komen 
wel afzettingen bij, maar de oplossing is uiteraard 
dat deze gaten kwalitatief worden hersteld. Wanneer 
vinden deze werken plaats?
Enkele verkiezingen geleden hebben we hier de 
schepen aan de deur gehad om te spreken over de 
buurt. Dan werd al over het wegdek gesproken, dat 
in slechte staat is. 
Regelmatig verzakkingen, noodoplossingen met 
losse kasseien, … Ik heb een briefje gekregen 
waarin stond dat onze straat niet in aanmerking komt, 
maar we moeten toch niet wachten tot er nog meer 
kraters komen. Al heel wat straten zijn ondertussen 
heraangelegd in Ledeberg, straten die het misschien 
minder nodig hadden dan de Edward Blaesstraat. We 
zijn ondertussen al weer een zestal jaar later en het is 
er zeker niet op vooruit gegaan.
Wat zijn de plannen met deze hoek van 
Ledeberg (Edward Blaesstraat, Harmoniestraat, 
Onderwijsstraat…)? Wanneer mogen we hier een 
kwalitatieve ingreep verwachten?

Onderzoek:
Via de Dienst Wegen wordt TMVW aangeschreven 
want de verzakkingen zijn het gevolg van een breuk 
in de leidingen. Twee dagen later wordt het wegdek 
hersteld. De Dienst Wegen had de plaats in oktober 
afgezet en het was dus wachten op de aannemer van 
TMVW: door de vele meldingen van verzakkingen 
loopt de termijn voor herstellingen langer uit dan 
normaal. De diensten zijn zich van dit probleem 
bewust en werken aan een oplossing. Voor de 
heraanleg van de Edward Blaesstraat en omliggende 
straten: er bestaan nog geen plannen om ze opnieuw 
aan te leggen.

Beoordeling: geen oordeel
De herstelling moet door de aannemer van TMVW 
gebeuren. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
komt enkel tussen om de plaats te beveiligen en 
TMVW aan te schrijven.
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HOOFDSTUK 5
EINDCONCLUSIE

"We willen ons bankje terug in de Londenstraat. Nu staat er daar zo’n lelijk ding 
en er is daar ook een ‘chateau pipi’ voor de hondjes. Maar voor de senioren is er 
niets. Er staan wel bankjes verder op maar zo ver geraken wij niet."
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Ik en mijn wijk.

Burgers zijn ook in 2012 vooral begaan met individuele problemen en hun onmiddellijke omgeving. Meer en meer 
bewoners die klagen over hun omgeving, zijn ook via hun klachten bereid om mee te denken aan een oplossing en 
willen vooral gehoord worden. 
Vooral klachten over de druk op het openbaar domein nemen toe. Burgers, die vooral met individuele dossiers 
komen, klagen hoofdzakelijk over deurwaarders (invorderingen van parkeerretributies en boetes) en over de afhan-
deling van hun ‘verblijfspapieren’.

De opvolging van tweedelijnsklachten krijgt duidelijker vorm.

De kwaliteit van een overheid en vooral het democratische gehalte kunnen immers gemeten worden aan de manier 
waarop die overheid omgaat met kritiek, dus met klachten. Hoe worden klachten door de diensten opgevolgd, 
welke impact heeft een Dienst Ombudsvrouw op de Stad, het OCMW, Ivago, Politie en Stadsontwikkelingsbedrijf? 
Aangezien een ombudsman of -vrouw enkel kan aanbevelen en dus niets kan verplichten, is het interessant om 
na te gaan hoe bestuur en diensten omgaan met de klachten en aanbevelingen uit het jaarverslag, zonder dat er 
verplichting is, enkel omdat ze nu eenmaal goed en nog beter werk willen afleveren voor de burger, de belasting-
betaler, de samenleving.

In 2012 hebben alle departementen een overzichtelijk en gecoördineerd antwoord op het jaarverslag 2011 bezorgd. 
Ook Politie en OCMW hebben dit gedaan.
Naast het ‘Politiek Antwoord’ is het ‘Antwoord van de Ambtenaren’ een interessant instrument om de reacties en bij-
sturingen naar aanleiding van tweedelijnsklachten in Gent op te volgen. Het is de eerste keer dat dit niet in gespreide 
slagorde is gebeurd: de bijdragen werden gegroepeerd en verwerkt door de Dienst Bestuursondersteuning. Meer 
en meer zijn de diensten ervan overtuigd dat klachten ook interessante informatie kunnen bevatten, die getoetst aan 
hun eigen ervaringen en cijfers, mogelijk ook inspiratiebronnen kunnen zijn voor soms eenvoudige en inventieve 
bijsturingen. 
Een voorzichtige optelling leert ons dat er op alle klachten met aanbevelingen is gereageerd, hoofdzakelijk ook zeer 
concreet, soms ook afwijzend en defensief maar in ruim 90 procent van de aanwijzingen is ook bijgestuurd als het 
gaat om zuiver administratieve klachten.

Ook vertrouwen van ambtenaren in burgers is belangrijk.

Waar we jarenlang vooral het aspect vertrouwen van de burger in de werking van de diensten hebben onderzocht 
op basis van klachten, valt het nu ook op dat sommige klachten ontstaan omdat het vertrouwen van de ambtenaar 
in de burger zoek is. Vooral klachtenbehandelaars en sanctionerende ambtenaren maar ook zij die bijvoorbeeld 
betrokken zijn bij onderzoeken naar sociale fraude en schijnhuwelijk, moeten zich toch realiseren dat de meeste 
burgers dit wantrouwen niet verdienen en dat een kwaliteitsvolle dienstverlening van een overheid juist te maken 
heeft met neutraliteit, wederzijds respect en fair play en zorgvuldigheid. Een burger moet kunnen rekenen op een 
onbevooroordeelde en dus neutrale ambtenaar die zijn of haar dossier zorgvuldig afhandelt. Vertrouwen moet 
wederzijds zijn of er dreigen spanningen.

Ombudsvrouw: meer en meer een beroepsinstantie…of toch niet?

Meer en meer klachten worden door de diensten zelf intern opgepakt waardoor er een daling is van de klachten bij 
de ombudsvrouw. Dat is het goede nieuws: burgers slagen er meer en meer in hun klachten met de diensten op 
te lossen, als we ons enkel op de cijfers baseren. Tezelfdertijd zien we ook de moeilijkheidsgraad en de behande-
lingstermijn van een  aantal dossiers bij de Dienst Ombudsvrouw stijgen. Ook dat is op zichzelf goed nieuws: dit 
bevestigt de ombudsvrouw in haar specifieke rol als voornamelijk beroepsinstantie op het lokale vlak. Anderzijds 
stellen we vast dat wij altijd bij dezelfde diensten herhaaldelijk moeten aandringen om binnen een redelijke termijn 
een antwoord op onze vragen te krijgen. Hierdoor wordt ook de behandelingstermijn bij het ombudsteam langer 
en beginnen de burgers opnieuw te shoppen met hun klacht. Dit is nefast voor alle actoren want daardoor kan een 
klacht ook escaleren en vooral ook frustreren. 
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Aan de lezers/burgers: probeer eerst zelf uw problemen op te lossen. Lukt dit niet, doe dan gerichte stappen maar 
schrijf geen twintig instanties tezelfdertijd aan. Alleen zo riskeert u minder doorschuifgedrag en riskeert u ook niet 
uw beroepsmogelijkheid te verliezen. 

De regel van de ombudsvrouw blijft: hou de klachtenafhandeling eenvoudig.
Het spreekt vanzelf dat burgers alle kanalen kunnen aanspreken om hun gelijk te halen binnen de overheidsdien-
sten en op het politieke niveau, maar een goede klachtenbehandeling van de lokale overheid moet klantvriendelijk, 
duidelijk, efficiënt en zuinig zijn. Zo moeten ook bij de klachtenbehandeling de grenzen afgebakend worden. En 
moet dit duidelijk gecommuniceerd worden. Een klacht die al door de betrokken dienst en de ombudsvrouw (die 
alle partijen opnieuw heeft gehoord ) werd behandeld, opnieuw via een politiek kabinet terugsturen naar de dienst 
om het opnieuw op eerste lijn te behandelen komt nogal kafkaiaans en verspillend over. Het is daarenboven zeer de 
vraag of het in het voordeel is van alle actoren.

Hoofdstuk 5-  Eindconclusie



181Hoofdstuk 5 -  Eindconclusie



182

BIJLAGE

"Zoals vele Gentenaren en familie zijn we gaan zien naar het vuurwerk. Vanaf de 
Dampoort werden we langs alle kanten omringd door knallende projectielen. Aan 
Portus Ganda liep het de spuigaten uit: auto's die bleven rondrijden, stinkende 
rookbommen, knallende voetzoekers, wenende kinderen, ...Was het niet verbo-
den zelf vuurwerk te maken in omgeving Portus Ganda, was de omgeving niet 
auto-vrij? 
Het vuurwerk was inderdaad mooi maar alles werd verpest door al die projectie-
len. Volgend jaar meer controle?"
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Politiek antwoord op jaarverslag 2011  
door de bestuurders van Stad Gent en OCMW Gent.

Dit antwoord kan geraadpleegd worden op de website www.gent.be/ombudsvrouw en ligt ook in gedrukte versie ter 
beschikking op het kantoor van de Ombudsvrouw. 
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